Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

Պ ԱՇ ՏՈՆԱԿ ԱՆ Տ ԵՂ ԵԿԱԳԻ Ր
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 09(429) 27 ապրիլ ի 2021թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
245 ««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճ
ակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»
ԱՀ
ՀՕ-60-Ն .
օրենքը……………………………………………………
246 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»
օրենքում
փոփոխություն
և
լրացումներ
կատարելու մասին»
ԱՀ
ՀՕ-61-Ն .
օրենքը……………………………………………………..
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
247 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 817-Ն որոշման մեջ լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 330-Ն .
որոշումը……....................
248 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020
թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման մեջ
փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության .
N 331-Ն որոշումը…...
249 «Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 39
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության
N
334-Ն
որոշումը .
……………………………………………………………….
250 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021
թվականի
մարտի 17-ի N 222-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության
N
335-Ն .
որոշումը………………………………………………………
………
251 «Պետական
կազմակերպությունը

ոչ
վերանվանելու,
1

առևտրային
Լեռնային

Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության
2006 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 575 և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 891-Ն որոշումների մեջ
փոփոխություններ
կատարելու մասին»
ԱՀ .
կառավարության
N
337-Ն
որոշումը……
.................................................................
252 «Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 727
որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 338-Ն .
որոշումը……………………………
253 «Ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և
դրանց սպասարկման համար վճարված
տոկոսների
գումարների չափով կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկի գումարների
վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ .
կառավարության N 342-Ն որոշումը.
254 «2020
թվականի
սեպտեմբերի
27-ին
Արցախի
Հանրապետության
դեմ
սանձազերծված
պատերազմական
գործողությունների
հետևանքով
անօթևան մնացած
և (կամ) սոցիալապես խոցելի
խմբերին պատկանող անձանց բնակելի տներով
կամ բնակարաններով
ապահովելու
նպատակով
Արցախի Հանրապետության շրջաններում բնակելի
տների և բնակարանների գնման, վերանորոգման և
տրամադրման
կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ .
կառավարության
N
343-Ն
որոշումը………...........................................................................
...
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
255 «Անհատ
ձեռնարկատեր
Ռազմիկ
Անդրյանին
դեղատնային
գործունեության
համար
տրված
լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ
առողջապահության
նախարարի
N
81-Ա .
հրամանը……………...................................…………………
…
256 «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների
ցանկը
սահմանելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական
2

ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի N 52-Ն հրամանն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ բնապահպանության կոմիտեի .
նախագահի
N
25-Ն
հրամանը……………………………………….
257 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի
ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության լիցենզիայի ներդիր տրամադրելու,
լիցենզիայի
և
լիցենզիայի
ներդիրների
գործողությունները
դադարեցնելու
մասին»
ԱՀ
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի
N
90
հրամանը………………………………………
258 «Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Ասծատրյանին
լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ ֆինանսների
նախարարի N 4
հրամանը………………………………………………………
………
259 ««ԳՈՐՆԱՅԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ
ֆինանսների նախարարի N 13 հրամանը
……………….........
260 ««ՍԿԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությանը լիցենզիաներ տրամադրելու մասին» ԱՀ
ֆինանսների նախարարի N 16 հրամանը
………………...........

.

.

.

.

261 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության 2008 թվականի մարտի 27-ի թիվ 42
հրամանում
փոփոխություններ
և
լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 22-Ն .
հրամանը………
262 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության 2008 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 74
հրամանում
փոփոխություններ
և
լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 23-Ն .
հրամանը………

3

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
ապրիլի 16-ին

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾ ԱՌԱՅՈՂԻ
ԿԱՐԳ ԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայության և
զինծառայողի կարգավիճակի
մասին» 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 30րդ հոդվածի՝
1) 1-ին մասի 3-րդ կետ ում «40» թիվը փոխարինել «55» թվով, իսկ
«հանգամանքից» բառից հետո «, ինչպես նաև պահեստազորի շարքային կամ
կրտսեր ենթասպայական կազմերում հաշվառման մինչև 45 տարեկան
քաղաքացիները՝ զորամասային օղակում ծառայության նշանակվելու դեպքում»
բառերը հանել.
2) 4-րդ մասում «45», «48», «50», «55» և «60» թվերը փոխարինել
համապատասխանաբար «55», «57», «59», «61» և «63» թվերով:
Հոդված 2. Օրենքի 57-րդ հոդված ի՝
1) 2-րդ մասում «48», «50», «55» և «58»
համապատասխանաբար «55», «57», «59» և «61» թվերով.
2) 3-րդ մասում «50», «52», «58» և «60»
համապատասխանաբար «56», «58», «63» և «65» թվերով:
Հոդված 3. Սույն
օրենքն
ուժի
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

մեջ

է

թվերը

փոխարինել

թվերը

փոխարինել

մտնում

պաշտոնական

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 21
Ստեփանակերտ
ՀՕ-60-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
ապրիլի 16-ին

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 1999
թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 41-րդ հոդվածի 1-ին
մասի «ժ» կետում «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենսդրությամբ» բառով:
Հոդված 2. Օրենքի 44.1-ին հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
2-րդ մաս.
«Կատարողական վարույթը սույն օ րենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ»
կետի հիմքով ավարտելու դեպքում պարտապանի գույքի վրա դրված արգելանքը,
բացառությամբ դրամական մ իջոցների, պահպանվում է մինչև պահանջատիրոջ
կողմ ից գույքը արգելանքից հանելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելը:»:
Հոդված 3. Օրենքի 68-րդ հոդվածում լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ
4.1-ին մաս.
«4.1. Պետական մարմինների, պետության կողմից
հիմնադրված
իրավաբանական անձանց, բանկերի, վարկային կազմակերպությունների դիմումի
հիման վրա սույն օրենքի 41-րդ հոդված ի 1-ին մասի «ժ» կետի հիմքով
կատարողական
թերթը
վերադարձվելու
և
կատարողական
վարույթն
ավարտվելու կամ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով
կատարողական վարույթը կարճվելու դեպքում` պետական ֆինանսական
աջակցության չափի համամասնությամբ, կատարողական գործողությունների
կատարման ծախսեր չեն գանձվում:»:
Հոդված 4.
Սույն օրենքն
ուժի մեջ
է մտնում
պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է
2021 թվականի փետ րվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա :

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա.

2021թ. ապրիլի 21
Ստեփանակերտ
ՀՕ-61-Ն
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 330-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 817-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37 -րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հոկտեմ բերի 2-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների
տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման
կարգը, տրանսպորտային միջոց ի պետական հաշվառման համար պարտադիր
ներկայացվող
փաստաթղթերի
ցանկը,
տրանսպորտային
միջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար պարտադիր
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, միաժամանակ տրանսպորտային մ իջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հաշվառում
իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
տրանսպորտային մ իջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման ազգային
վկայագրի ձևը և նկարագիրը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման
միջազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, «Ժամանակավոր ներմուծում»
մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր)
ուղևորային
մաքսային
հայտարարագրի
օգտագործմամբ
Արցախի
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման
վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ
Եվրասիական տ նտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական
տնտեսական մ իության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից
(ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարա րագրի օգտագործմամբ
Արցախի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային մ իջոցների
հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման
և հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետու թյան
պետական
կառավարչական
հիմնարկների,
ինչպես
նաև
Արցախի
Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետության
պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, օրենքով ստեղծված
պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտ ի քաղաքապետի և
Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների
ծառայողական տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի
նիշերը
սահմանելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28 -ի N 897-Ն որոշումն ուժը
կորց րած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելված ը
լրացնել հետևյալ բովանդակությամ բ նոր կետ ով՝
«33.1. Պատերազմական գործողությունների հետ ևանքով տրանսպորտային
միջոցի
նկատմամբ
տիրապետման,
օգտագործման
և
տ նօրինման
հնարավորություններից փաստացի զրկվելու դեպքում , տրանսպորտային միջոցը
խոտանելու հետ կապված հաշվառում ից հանվում է սեփականատիրոջ, իսկ
սեփականատ իրոջ մահացած լինելու դեպքում՝ նրա ժառանգներից մեկի կողմից
ներկայացված
հայտարարության
հիման
վրա:
Սեփականատերը
հայտարարության հետ մ իասին ներկայացնում է նաև իր անձնագիրը կամ անձը
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հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ ժառանգը՝ սեփականատիրոջ մահվան
վկայականը, իր անձնագիրը կամ անձը հաստատ ող այլ փաստաթուղթ և ժառանգ
հանդիսանալու փաստը հաստատող փաստաթղթեր:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 331-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 775-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ րենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի
30-ի
«Արցախի
Հանրապետ ության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուց վածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետ ության կառավարության 2020
թվականի հունիսի 26-ի N 128-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի հոկտեմ բերի 12-ի N 46-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 775-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 16 -ի N 331–Ն որոշման
«Հավել ված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿ ԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կ առուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Վարչություններ
1) Բնական պաշարների կառավարման քաղաքականության վարչություն
2) Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն
3) Ֆինանսատնտեսական վարչություն
4) Տրանսպորտի և քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն
2. Բաժիններ
1) Քաղաքացիական պաշ տպանության և զորահավաքային նախապատրաստության
բաժին
2) Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
3) Կապի, հեռ ահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժ ին
4) Էներգետիկայի բաժ ին
5) Անձնակազմի կառ ավարման բաժին
6) Տարածքային համաչափ զարգացման, պլ անավորման և ֆինանսական
համահարթեցման բաժին
7) Տարածքային կապիտալ ծրագրերի աջակցության և բնակֆոնդի բաժին
8) Տեղական ինքնակառ ավարման հարցերի համակարգման բաժին
9) Վարչատարածքային բարեփոխումների քաղաքականության բաժին
10) Համայնքային բյուջեների մշտադիտարկման բաժին
II. Առ անձնացված ստորաբաժանումներ
1) Էներգետիկայի պետական տեսչություն
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչությու ն
3) Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալությու ն»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 334-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 39 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունվարի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» N 39
որոշման 2-րդ կետ ի «բ» ենթակետով հաստատված թիվ 2 հավելվածի 4 -րդ
կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «Արցախի Հանրապետության Նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուց իչ՝ տնտեսության և
տարածքային կառավարման գծով»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 335-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ ՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի
17-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ
սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետ ևանքով դժվար
կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային
պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական
աջակցության ծ րագիրը հաստատելու մասին» N 222-Ն որոշման հավելվածում
կատարել հետ ևյալ փ ոփոխությունները և լրացումները՝
1) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «վարկային կազմակերպությունների»
բառերից հետո լրացնել «և/կամ գրավատների» բառերը.
2) 6-րդ կետից հանել «հիմնադրամներում» բառը.
3) 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «` հիմնադրամներում ունեցած
պարտավորությունների մասով» բառերը.
4) 16-րդ կետ ի 1-ին ենթակետում «բացառությամբ» բառից հետ ո լրացնել
«բանկերի,» բառը.
5) 20-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ`
«20. Ծրագրի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված շահառուին, ինչպես նաև
5-րդ ենթակետ ում նշված այն շահառուին (բացառությամբ բանկերի,
գրավատների, արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերայինբրոքերային առք ու վաճառքի, մետաղական օգտակար հանածոների
արդյունահանման և/կամ մետաղի խտանյութի արտադրության (վերամշակման),
վառելիքաէներգետիկ հումքի արդյունահանման և/կամ արտադրության
(վերամշակման) գործունեություն իրականացնող անձանց, էլեկտրական
էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և/կամ մատակարարման և
հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառում
լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող անձանց), որի ձևավորված
և/կամ ձևավորման փուլում գտնվող գույքը կամ ակտ իվը, անկախ գրավի
առարկա լինելու հանգամանքից , հանդիսացել է (կհանդիսանար) վարկի
մարման աղբյուր և ամբողջությամբ մնացել է Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված
տարածքներում տրվում է աջակցություն` ուղղված բիզնես վարկային
պարտավորությունների կատարմանը.
1) հիմնադրամներում` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ
վարկային պարտավորությունների չափով.
2) ֆինանսավարկային
կազմակերպություններում`
2020
թվականի
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ վարկային պարտավորությունների 50%-ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 2 000 000 000.0 ՀՀ դրամը:».
6) 21-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ`
«21. Ծրագրի 3-րդ կետ ի 5-րդ ենթակետ ում նշված այն շահառուին
(բացառությամբ բանկերի, գրավատ ների, արտարժույթի առք ու վաճառքի և
արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի, մետաղական օգտակար
հանածոների արդյունահանման և/կամ մետաղի խտանյութի արտադրության
(վերամշակման), վառելիքաէներգետ իկ հումքի արդյունահանման և/կամ
արտադրության (վերամշակման) գործունեություն իրականացնող անձանց,
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էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և/կամ
մատակարարման և հեռահաղորդակցության (էլեկտ րոնային հաղորդակցության)
բնագավառում լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող անձանց), որի
ձևավորված և/կամ ձևավորման փուլում գտնվող գույքը կամ ակտիվը, անկախ
գրավի առարկա լինելու հանգամանքից, հանդիսացել է (կհանդիսանար) վարկի
մարման աղբյուր և մասամ բ կամ ամբողջությամբ ոչնչաց վել է պատերազմական
գործողությունների հետևանքով տրամադրվում է աջակցություն` ուղղված 2020
թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ բիզնես վարկային պարտավորությունների
կատարմանը` հաստատված կորստ ի չափով, բայց ոչ ավել, քան վարկային
պարտավորությունների 50%-ը: Աջակցության գումարը չի կարող գերազանցել
2 000 000 000.0 ՀՀ դրամը: Սույն կետով սահմանված կորստի ու դրա չափ ի
արձանագրումը կատարվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
աջակցության տրամադրման հանձնաժողովի կողմից:».
7) 21-րդ կետից հետո լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին նոր
կետ՝
«21.1
Առանձնահատուկ
դեպքերում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել ծրագրի 18 -րդ, 20-րդ և 21րդ կետերով սահմանված չափերից տարբերվող առավելագույն չափեր:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվանից :

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 337-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ,
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N575 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N891-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածը՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1. Մարտակերտ ի շրջանի «Չլդրանի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի
անվան մ իջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի նոյեմ բերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության պետական
հանրակրթական ուսումնական հաստատ ություններ» պետական հիմնարկները
վերակազմակերպելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության պետական
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N575
որոշմամբ հաստատ ված հավելվածի 56-րդ տողի «Չլդրանի միջնակարգ դպրոց »
բառերը փոխարինել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի անվան միջնակարգ դպրոց »
բառերով:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Շրջանի
պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու և
օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N891-Ն որոշմամբ
հաստատված N3 հավելվածի 2-րդ ցանկի 11-րդ տողի «Չլդրանի միջնակարգ
դպրոց » բառերը փ ոխարինել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի անվան միջնակարգ
դպրոց » բառերով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 338-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 727 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ Լ ՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37 -րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և նրա կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 727 որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել
հետևյալ փոփ ոխությունները և լրացումները.
1) որոշման նախաբանում և 3-րդ կետ ի «ա » ենթակետ ում «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում հիմնարար» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետությունում հիմնարար» բառերով.
2) որոշման նախաբանից և որոշման 5-րդ կետի «օ րենքի» բառից առաջ
հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը.
3) որոշման 4-րդ և որոշմամբ հաստատված հավելված ի 2.3-րդ կետերում
«:» կետադրական նշանը փ ոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր տ ող՝
«-սեփական գիտատեխնիկական մշակումների և տեխնոլոգիաների
իրացում։».
4) որոշման 5-րդ կետում և որոշմամբ հաստատված հավելված ի 5.3-րդ, 5.4րդ, 5.5-րդ, 6.1-ին, 6.3-րդ կետերում «Լ ՂՀ կրթության և գիտ ության» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտ ի» բառերով.
5) որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝
ա. «ԼՂՀ» հապավումը փ ոխարինել «Արցախի Հանրապետություն»
բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով.
բ. 5.2-րդ, 5.5-րդ կետի «ը» ենթակետում և 6.3-րդ կետում «օրենքով» բառից
առաջ հանել «ԼՂՀ» հապավումը.
գ. 6.1-ին կետ ի «ԼՂՀ վարչապետի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության Նախագահի» բառերով.
6) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1.3-րդ և 2.1-ին կետերում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն » բառերի համապատասխան
հոլովաձևերը
փ ոխարինել
«Արցախի
Հանրապետություն»
բառերի
համապատասխան հոլովաձևերով.
7) որոշմամբ հաստատված հավելված ի 6.2-րդ կետի «ԼՂՀ կրթության և
գիտության
նախարարության որոշումներ»
բառերի
համապատասխան
հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետ ության կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամաններ » բառերի համապատասխան
հոլովաձևերով.
8) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 6.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ՝
«6.6 Տնօրենը իրավունք ունի չկատարելու հիմնադրի, Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտ ի նախարարի՝
օրենսդրությանը հակասող որոշումները, հրամանները, կարգադրությունները,
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հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող են թարկվել
պատասխանատվության:».
9) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 7-րդ բաժնում «Կազմակերպության
տնօրենը՝» բառերից առաջ լրացնել «7.1» թիվը և համապատասխանաբար «Լ ՂՀ
կրթության
և
գիտ ության
նախարարության
որոշումներ»
բառերի
համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամաններ» բառերի
համապատասխան հոլովաձևերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
20 ապրիլի 2021թ.

N 342-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (Փ ՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» օրենքի 13.1-ին հոդվածի 6-րդ մասը`
Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ձեռնարկատ իրական վարկերի (փ ոխառությունների) և
դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկի
գումարների վերադարձման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
հունվարի
1-ից
մինչև
2023
թվականի
դեկտեմբերի
31-ը
ծագած
հարաբերությունների վրա : Սույն որոշմամբ սահմանված հավելվածով
նախատեսված փաստաթղթերը 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023
թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար
հարկային մարմին են ներկայացվում մինչև 2023 թվականի դեկտ եմբերի 31-ը
ներառյալ, իսկ 2023 թվականի չորրորդ եռամսյակի, երկրորդ կիսամյակի և
տարվա համար` մինչև 2024 թվականի ապրիլի 20-ը ներառյալ:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 20-ի N 342–Ն որոշման
Կ ԱՐ Գ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (ՓՈԽԱՌՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ)
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ Տ ՈԿ ՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՉԱՓՈՎ Կ ԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿ ԱՏԵՐԵՐԻ
Կ ՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Հարկերի մասին» օրենքի 13.1-ին հոդվածով
սահմանված` կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից Արցախի
Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական
կազմակերպությունից կամ պետության ստեղծած հիմնադրամից մինչև 2020 թվականի
հոկտեմբերի 1-ը կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրերի հիման վրա
ստացված ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությու նների) և դրանց սպասարկման
համար վճ արված տոկոսների գումարների փոխհատուցման նպատակով հարկի
գումարները վերադարձնել ու հետ կապված հարաբերությու նները: Սույն կարգի
կիրառման իմաստով` վարկ (փոխառություն) է համարվում նաև ֆինանսական
վարձ ակալ ությունը (լիզինգը):
2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության կամ
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության կամ
պետության ստեղծած հիմնադրամի հետ մինչև 2020 թ վականի հոկտեմբերի 1-ը վարկային
(փոխառության) պայմանագիր կնքած վարկառու, համավարկառ ու և (կամ) երաշխավոր
հանդիսացող՝ Արցախի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և սույն կարգի 3րդ կետում չնշ ված կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝
հարկ վճ արող) վրա` հաշվետու եռամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում իրենց
անվամբ կատարված վճ արմանը համամասնորեն:
3.
Սույն
կարգի
գործողությու նը
չի
տարածվում
վարկային
կազմակերպությունների,
բանկերի,
գրավատների,
բնական գազի
ներկրման,
փոխադրման, բաշխման և
գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
ծառայությունների մատուցման, էլեկտրական էներգիայի ներկրման, հաղորդման,
բաշխման և արտահանման, մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և
(կամ) մետաղի խտանյութի արտադրության (վերամշակման) լիցենզավորված
գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների վրա:
4. Սույն կարգի համաձ այն՝ վերադարձման ենթակա են հարկ վճարողների կողմից
հաշվետու եռ ամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում հաշ վարկված հետևյալ հարկերի
հանրագումարի 50 տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան ձեռնարկատիրական վարկի
(փոխառության) և դրա սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարը`
1) շահութահարկ.
2) եկամտային հարկ.
3) ակցիզային հարկ.
4) ավել ացված արժեքի հարկ.
5) հաստատագրված վճ արներ.
6) առևտրի հարկ:
5. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարի մեջ չեն ներառվում
շահութահարկի և եկամտային հարկի կանխավճարները, եկամտային հարկի նվազագույն
վճարները:
6. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարը հաշ վարկելիս
հաշվետու եռ ամսյակում կամ հաշ վետու կիսամյակում առ աջացած ավել ացված արժեքի
հարկի դեբետային մնացորդը հաշ վի չի առ նվում (հաշվարկին չի մասնակցում):
7. Հարկ վճ արողի կողմից տարեկան արդյունքներով հաշ վարկված շահութահարկի
(եկամտային հարկի) գումարը հաշվի է առնվում հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը
ներառող հաշվետու եռամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում, բայց ոչ ուշ, քան
հաշվարկի ներկայացման օրենքով սահմանված վերջնաժ ամկետը:
8. Վերադարձման ենթակա հարկի գումարի մեծությունը որոշվում է սույն կարգի
4-րդ կետում նշված հաջորդականությամբ:
9. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարը, վարկային
(փոխառության) պայմանագրի համաձայն, ամսական կամ եռ ամսյակային վճ արումներ
կատարող հարկ վճարողներին ենթակա են վերադարձման եռամսյակային, իսկ վարկային
(փոխառության) պայմանագրի համաձայն՝ կիսամյակային վճ արումներ կատարող հարկ
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վճարողներին, ինչպես նաև կիսամյակային հաշ վարկ-հաշ վետվությու ն ներկայացնող
անհատ ձեռնարկատերերին` կիսամյակային պարբերականությամբ:
10. Եթե հաշ վետու եռամսյակի կամ հաշ վետու կիսամյակի (այսուհետ՝ հաշվետու
ժամանակաշ րջան) համար հարկ վճարողը սույն կարգի 4- րդ կետում նշ ված հարկերի
վճարումներն ամբողջությամբ չի կատարել կամ կատարել է մասնակի, ապա հարկի
գումարները վերադարձվում են այդ գումարների ամբողջ ական կատարումից հետո՝ հարկ
վճարողի կողմից սույն կարգով սահմանված փաստաթ ղթերը ներկայացվելու դեպքում:
11. Ստացված ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց
սպասարկման համար տոկոսների գումարների փոխհատուցման համար առ աջին անգամ
հարկի գումարների վերադարձման նպատակով հարկ վճ արողը հարկային մարմին է
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց պատճենները՝
1) հարկի գումարների վերադարձման համար հարկային մարմնի ղեկավարի
կողմից սահմանված ձևի դիմում` հարկ վճարողի անվանման (անու ն, ազգանուն), հարկ
վճարողի հաշվառման համարի (այսուհետ` ՀՎՀՀ), գտնվել ու (բնակության) վայրի
հասցեի, կոնտակտային տվյալների, հարկ վճարողին վերադարձ վող հարկի գումարները
փոխանցելու համար բանկի անվանման և հաշ վի համարի նշումով.
2) Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ
ֆինանսական կազմակերպության կամ պետության ստեղծած հիմնադրամի հետ մինչև
2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրի՝
նոտարական կարգով վավերացված պատճեն.
3) ձեռնարկատիրական վարկերը (փոխառությունները) տրամադրած Արցախի
Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական
կազմակերպության կամ պետության ստեղծած հիմնադրամի կողմից տրված՝ հարկային
մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևի տեղեկանք՝ հաշ վետու ժամանակաշրջ անում
հարկ վճարողի կողմից ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությու նների) և դրանց
սպասարկման համար հաշվեգրված տոկոսների գումարների մարումների մասին:
12. Հետագա հաշ վետու ժամանակաշ րջաններում վճ արված հարկի գումարները
վերադարձնելու համար հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում սույն կարգի
11-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, եթե մինչև այդ
ներկայացված՝
սույն
կարգի
11-րդ
կետի 2-րդ
ենթ ակետով
պահանջվող
տեղեկատվությունը մնացել է անփոփոխ:
13. Սույն կարգի 11-րդ կետում նշված փաստաթղթերում առ կա տեղեկատվության
փոփոխությունների դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է մինչև հարկի գումարների
վերադարձման համար հերթ ական դիմումի ներկայացումը հարկային մարմին
ներկայացնել փոփոխությու նները հավաստող փաստաթ ղթերը:
14. Հարկի գումարների վերադարձ ի մասին դիմումը մերժվում է, եթե`
1) այն ներկայացնելու պահին հաշ վետու ժամանակաշրջ անի համար
ներկայացված՝ սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի հաշվարկներով
հայտարարագրված հարկային պարտավորություններն ամբողջ ությամբ կատարված չեն.
2) չեն ներկայացվել սույն կարգի 10- րդ, 11- րդ և 13-րդ կետերով նախատեսված
փաստաթղթերը:
15. Հարկի գումարների վերադարձ ի մասին դիմումը հարկային մարմնի կողմից
մերժվելու դեպքում դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա
ընթ ացքում հարկ վճ արողը ծանուցվում է մերժման հիմքերի մասին:
16. Հարկի գումարների վերադարձման մերժման հիմքերի բացակայության
դեպքում հարկային մարմնի՝ հարկ վճ արողների սպասարկման գործառույթ
իրականացնող ստորաբաժ անումը դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող ութ
աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է վերադարձվող հարկի գումարների
վերաբերյալ հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևի եզրակացություն և
ուղարկում է հարկային մարմնի՝ հարկի գումարների վերադարձման գործառույթ
իրականացնող ստորաբաժանում՝ եզրակացությու նների հիման վրա վերադարձ ը,
«Հարկերի մասին» օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, կատարել ու
հանգամանքներն ստուգել ու և հաշվառում իրականացնել ու համար:
17. Կատարվող վերադարձը հարկային մարմնի՝ հարկի գումարների
վերադարձման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից ընդունվել ու
դեպքում ոչ ուշ, քան եզրակացությունն ստանալու օրվան հաջ որդող ութերորդ
աշխատանքային օրը Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության
գանձապետարան է ներկայացվում վճարման հանձնարարական: Հարկային մարմնի՝
հարկի գումարների վերադարձման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժ անման
կողմից հարկի գումարների վերադարձը մերժ վել ու դեպքում եզրակացությու նը ստանալ ու
օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ եզրակացությունը՝ մերժման
հիմքերի նշումով, վերադարձ վում է այն ներկայացրած հարկային մարմնի՝ հարկ
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վճարողների սպասարկման գործառ ույթ իրականացնող ստորաբաժանում՝ մերժման
հիմքերի մասին հարկ վճ արողին ծանուցելու համար:
18. Վերադարձվող գումարը հարկ վճարողին փոխանցել ու նպատակով հարկային
մարմնի կողմից
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության
գանձապետարան ներկայացվող վճ արման հանձնարարականում նշ վում են հետևյալ
տվյալ ները՝
1) կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը.
2) ՀՎՀՀ-ն.
3) հաշվետու ժամանակաշրջ անը, որին վերաբերում է վերադարձվող գումարը.
4) հարկ վճարողի բանկային հաշվի համարը և բանկի անվանումը.
5) տվյալ հաշվետու ժամանակաշ րջանի համար վերադարձվող գումարի
վերաբերյալ կազմված եզրակացության համարը.
6) վերադարձվող գումարի չափը և հարկերի հաշվեհամարները, որոնցից պետք է
վերադարձ վի գումարը:
19. Վճարման հանձնարարականը ներկայացվելու օրվանից հետո՝ երեք
աշխատանքային օրվա ընթ ացքում, վերադարձ վող գումարը փոխանցվում է հարկ
վճարողի բանկային հաշվին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

19

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
21 ապրիլի 2021թ.

N 343-Ն
ք. Ստեփանակերտ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ Պ ԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ
ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐՈՎ
ԿԱՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊ ԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊ ԱՏԱԿՈՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋ ԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով 2020 թվականի սեպտեմ բերի 27-ին
Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով Արցախի Հանրապետության անօթևան մնացած բնակիչներին կարճ
ժամանակահատված ում
կացարաններով
և
նվազագույն
սոցիալական
պայմաններով ապահովելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25 -ի N 108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
2020
թվականի
սեպտեմ բերի
27-ին
Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով անօթևան մնացած
և (կամ) սոցիալապես խոցելի խմբերին
պատկանող անձանց բնակելի տներով կամ բնակարաններով ապահովելու
նպատակով Արցախի Հանրապետության շրջաններում բնակելի տների և
բնակարանների գնման, վերանորոգման և տրամադրման կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 21-ի N 343–Ն որոշման

Կ ԱՐ Գ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅ ԱՆ ԴԵՄ
ՍԱՆՁ ԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԱՆՁ ԱՆՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ ՈՎ ԿԱՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿ ՈՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ ՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿ ԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐ ՈԳՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

1. Սույն կարգով սահմանվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
Հանրապետության
դեմ
սանձազերծված
պատերազմական
գործողությունների
հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալ ապես խոցել ի խմբերին պատկանող
անձ անց « այսու հետ՝ շահառու»
բնակարաններով և բնակել ի տներով (այսուհետ՝
բնակարան) ապահովել ու նպատակով Արցախի Հանրապետության շրջ աններում
(բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) բնակարանների գնման, վերանորոգման և
տրամադրման պայմանները:
2. Անձ ը և (կամ) նրա ընտանիքի անդամները կարող են սույն կարգով շ ահառ ու
հանդիսանալ, եթե Արցախի Հանրապետության տարածքում չունեն սեփականության
իրավունքով իրենց պատկանող բնակարան:
3. Սույն կարգի իմաստով սոցիալապես խոցելի խմբերին պատկանող անձինք են
համարվում բազմազավակ (հինգ և ավել ի երեխա ունեցող) և զոհված զինծառայողների
ընտանիքները և 1-ին խմբի զինվորական հաշմանդամությու ն ու նեցող անձինք:
4. Սույն կարգի 3-րդ կետի իմաստով զոհված զինծառ այողի ընտանիքի անդամներ
են համարվում ամու սինը, զավակները, ծնողները, քույրերը և եղբայրները, տատիկները և
պապիկները, ովքեր վերջինիս հետ վարել են ընդհանուր տնտեսությու ն:
5. Շահառու ներին
բնակարաններով
ապահովել ու
նպատակով
Արցախի
Հանրապետության
շրջ աններում
բնակարանների
գնման,
վերանորոգման
և
շահառու ներին
տրամադրման
գործընթացը
իրականացվում
է
Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառ ավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) միջ ոցով:
6. Սույն կարգի շրջ անակներում ձեռք բերման ենթակա բնակարանների գնի և
վերանորոգման ծախսերի ընդհանու ր հանրագումարը սահմանվում է՝
1) շրջկենտրոններում՝ մինչև 15 000 000 (տասնհինգ միլ իոն) ՀՀ դրամ.
2) մնացած համայնքներում՝ մինչև 10 000 000 (տասը միլ իոն) ՀՀ դրամ:
7. Բնակարանների գնման, վերանորոգման և շահառուներին տրամադրման
գործընթ ացը
կազմակերպելու
նպատակով
Նախարարությու նը
Արցախի
Հանրապետության շրջ անների վարչակազմերի միջ ոցով ընդու նում է հայտեր
բնակարանների սեփականատերերից:
8. Սույն կարգով սահմանված պայմաններով բնակարանները օտարել ու
ցանկություն ունեցող սեփականատերերը կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչները
գրավոր հայտ են ներկայացնում համապատասխան շ րջանի վարչակազմ:
9. Ներկայացված հայտերի հիման վրա Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարի
հրամանով
ստեղծված
հանձնաժ ողովի
(այսու հետ՝
հանձնաժողով)
կողմից
իրականացվում
են
ուսումնասիրություններ՝ անշարժ գույքի ընդհանուր վիճ ակն ու նախնական արժեքը,
ինչպես նաև անշարժ գույքի սեփականատիրոջ՝ սույն կարգի պայմաններին
համապատասխանելու հանգամանքները պարզելու նպատակով:
10. Հանձնաժողովի կողմից իրականացված ու սումնասիրությու նների հիման վրա
կայացվում է հայտը բավարարել ու կամ մերժել ու մասին որոշում, որի մասին գրավոր
ծանուցում է ուղարկվում հայտատու ին:
11. Հայտը մերժվում է, եթե հայտատու ն փաստացի բնակվում է Արցախի
Հանրապետությունում կամ հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության կամ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, սակայն Արցախի Հանրապետության
տարածքում չունի այլ բնակարան:
12. Սույն կարգի 7-րդ կետում նշված հայտը բավարարել ու դեպքում
Նախարարությունը ձեռնարկում է օրենքով սահմանված կարգով բնակարանի ձեռք
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բերման գործընթացը, որի շ րջանակներում իրավասու է հայտատուից պահանջել
բնակարանի առու վաճ առքի պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից
ծագող իրավու նքների պետական գրանցման համար անհրաժեշ տ փաստաթղթերը,
ինչպես նաև անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից կատարված բնակարանի
գնահատման հաշվետվությունը:
13. Բնակարանի առ ուվաճ առքի պայմանագրի նոտարական վավերացման
ծախսերն իրականացվում է վաճառ ողի կողմից, իսկ պայմանագրից ծագող իրավու նքների
պետական գրանցման ծախսերը՝ Նախարարության:
14. Ձեռք բերման ենթ ակա բնակարանների ցուցակագրման գործընթացին
զուգահեռ
Նախարարությունը
իրականացնում
է
շահառուների
հերթագրման
գործընթ ացը:
15. Հերթ ագրման նպատակով սույն կարգով շահառու հանդիսացող անձը գրավոր
հայտ է ներկայացնում Նախարարությու ն կամ համապատասխան շրջանի վարչակազմ՝
կցել ով իր և իր ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթ ղթերը և սույն կարգով
շահառու հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթղթերը:
16. Շահառու ի կողմից սույն կարգի 15- րդ կետում նշված հայտում կարող է նշ վել
այն բնակարանի հասցեն, որը շ ահառ ուն ցանկություն ունի ձեռք բերել:
17. Հանձնաժողովը սույն կարգի 15- րդ կետով սահմանված հայտերը ընդունելուց
հետո ուսումնասիրում է դրանք և կայացնում հայտը բավարարելու կամ մերժել ու մասին
որոշ ում, որի մասին գրավոր ծանուցում է հայտատուին:
18. Սույն կարգի 15- րդ կետում նշված հայտերը բավարարել ու դեպքում
հայտատուները ներառվում են Նախարարության՝ սույն կարգի համաձ այն շահառու
հանդիսացող անձ անց հերթ ացուցակում:
19. Անշ արժ գույքի սեփականատերերի և շահառուների կողմից ներկայացվող
հայտերի ձևերը և դրանց կցվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում են
Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի հրամանով:
20. Յուրաքանչյուր շահառու ի ընտանիքի համար բնակարանի ընտրությունն
իրականացվում է, հաշվի առնել ով շահառուի ընտանիքի կազմը և շահառու ի կամքը:
21. Բնակարանի առու վաճ առքի պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով
կնքվում է շահառ ուի ընտրությունից հետո:
22. Բնակարանը
շահառուի
ընտանիքին
տրամադրվում
է
անհատույց
օգտագործման իրավունքով՝ 5 (հինգ) տարի ժամկետով:
23. Անհրաժեշտության դեպքում բնակարանը՝ մինչև շահառուին անհատույց
օգտագործման իրավունքով տրամադրվել ը, կարող է վերանորոգվել Նախարարության
կողմից:
24. Անհատույց օգտագործման ժ ամկետը լ րանալուց հետո, շահառուի ընտանիքի՝
տվյալ համայնքում մշտապես բնակություն հաստատելու ցանկության դեպքում,
անհատույց օգտագործման հանձնված բնակարանը սեփականության իրավունքով
անհատույց տրամադրվում է շահառուի ընտանիքին:
25. Եթե անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը լ րանալուց հետո կամ
մինչև ժամկետի լրանալ ը շահառուները ցանկանում են ազատել բնակարանը, ապա
անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լ ուծվում է և բնակարանը սույն կարգի
պայմաններին համապատասխան կարող է տրամադրվել այլ շահառուի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 330-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 817-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի
հոկտեմ բերի 2-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների
տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման
կարգը, տրանսպորտային միջոց ի պետական հաշվառման համար պարտադիր
ներկայացվող
փաստաթղթերի
ցանկը,
տրանսպորտային
միջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար պարտադիր
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, միաժամանակ տրանսպորտային մ իջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հաշվառում
իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը,
տրանսպորտային մ իջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման
վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման ազգային
վկայագրի ձևը և նկա րագիրը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման
միջազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, «Ժամանակավոր ներմուծում»
մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր)
ուղևորային
մաքսային
հայտարարագրի
օգտագործմամբ
Արցախի
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի հաշվառման
վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ
Եվրասիական տ նտեսական միության անդամ պետություններից Եվրասիական
տնտեսական մ իության ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից
(ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ
Արցախի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային մ իջոցների
հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման
և հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության
պետական
կառավարչական
հիմնարկների,
ինչպես
նաև
Արցախի
Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետության
պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, օրենքով ստեղծված
պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտ ի քաղաքապետի և
Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների
ծառայողական տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի
նիշերը
սահմանելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28 -ի N 897-Ն որոշումն ուժը
կորց րած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելված ը
լրացնել հետևյալ բովանդակությամ բ նոր կետ ով՝
«33.1. Պատերազմական գործողությունների հետ ևանքով տրանսպորտային
միջոցի
նկատմամբ
տիրապետման,
օգտագործման
և
տ նօրինման
հնարավորություններից փաստացի զրկվելու դեպքում, տրանսպորտային միջոցը
խոտանելու հետ կապված հաշվառում ից հանվում է սեփականատիրոջ, իսկ
սեփականատ իրոջ մահացած լինելու դեպքում՝ նրա ժառանգներից մեկի կողմից
ներկայացված
հայտարարության
հիման
վրա:
Սեփականատերը
հայտարարության հետ մ իասին ներկայացնում է նաև իր անձնագիրը կամ անձը
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հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ ժառանգը՝ սեփականատիրոջ մահվան
վկայականը, իր անձնագիրը կամ անձը հաստատ ող այլ փաստաթուղթ և ժառանգ
հանդիսանալու փաստը հաստատող փաստաթղթեր:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 331-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 775-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ րենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի
30-ի
«Արցախի
Հանրապետ ության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուց վածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետ ության կառավարության 2020
թվականի հունիսի 26-ի N 128-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության
2017 թվականի հոկտեմ բերի 12-ի N 46-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 775-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 16 -ի N 331–Ն որոշման
«Հավել ված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿ ԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐ ԱՐ ՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կ առուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Վարչություններ
1) Բնական պաշարների կառավարման քաղաքականության վարչություն
2) Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն
3) Ֆինանսատնտեսական վարչություն
4) Տրանսպորտի և քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն
2. Բաժիններ
1) Քաղաքացիական պաշ տպանության և զորահավաքային նախապատրաստության
բաժին
2) Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
3) Կապի, հեռ ահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժ ին
4) Էներգետիկայի բաժ ին
5) Անձնակազմի կառ ավարման բաժին
6) Տարածքային համաչափ զարգացման, պլ անավորման և ֆինանսական
համահարթեցման բաժին
7) Տարածքային կապիտալ ծրագրերի աջակցության և բնակֆոնդի բաժին
8) Տեղական ինքնակառ ավարման հարցերի համակարգման բաժին
9) Վարչատարածքային բարեփոխումների քաղաքականության բաժին
10) Համայնքային բյուջեների մշտադիտարկման բաժին
II. Առ անձնացված ստորաբաժանումներ
1) Էներգետիկայի պետական տեսչություն
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչությու ն
3) Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալությու ն»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
16 ապրիլի 2021թ.

N 334-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 39 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունվարի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» N 39
որոշման 2-րդ կետ ի «բ» ենթակետով հաստատված թիվ 2 հավելվածի 4 -րդ
կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ «Արցախի Հանրապետության Նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուց իչ՝ տնտեսության և
տարածքային կառավարման գծով»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 335-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ ՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի
17-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ
սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետ ևանքով դժվար
կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային
պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական
աջակցության ծ րագիրը հաստատելու մասին» N 222-Ն որոշման հավելվածում
կատարել հետ ևյալ փ ոփոխությունները և լրացումները՝
1) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «վարկային կազմակերպությունների»
բառերից հետո լրացնել «և/կամ գրավատների» բառերը.
2) 6-րդ կետից հանել «հիմնադրամներում» բառը.
3) 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «` հիմնադրամներում ունեցած
պարտավորությունների մասով» բառերը.
4) 16-րդ կետ ի 1-ին ենթակետում «բացառությամբ» բառից հետ ո լրացնել
«բանկերի,» բառը.
5) 20-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ`
«20. Ծրագրի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված շահառուին, ինչպես նաև
5-րդ ենթակետ ում նշված այն շահառուին (բացառությամբ բանկերի,
գրավատների, արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերայինբրոքերային առք ու վաճառքի, մետաղական օգտակար հանածոների
արդյունահանման և/կամ մետաղի խտանյութի արտադրության (վերամշակման),
վառելիքաէներգետիկ հումքի արդյունահանման և/կամ արտադրության
(վերամշակման) գործունեություն իրականացնող անձանց, էլեկտրական
էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և/կամ մատակարարման և
հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառում
լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող անձանց), որի ձևավորված
և/կամ ձևավորման փուլում գտնվող գույքը կամ ակտ իվը, անկախ գրավի
առարկա լինելու հանգամանքից , հանդիսացել է (կհանդիսանար) վարկի
մարման աղբյուր և ամբողջությամբ մնացել է Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված
տարածքներում տրվում է աջակցություն` ուղղված բիզնես վարկային
պարտավորությունների կատարմանը.
3) հիմնադրամներում` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ
վարկային պարտավորությունների չափով.
4) ֆինանսավարկային
կազմակերպություններում`
2020
թվականի
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ վարկային պարտավորությունների 50%-ի չափով,
բայց ոչ ավել քան 2 000 000 000.0 ՀՀ դրամը:».
6) 21-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ`
«21. Ծրագրի 3-րդ կետ ի 5-րդ ենթակետ ում նշված այն շահառուին
(բացառությամբ բանկերի, գրավատ ների, արտարժույթի առք ու վաճառքի և
արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի, մետաղական օգտակար
հանածոների արդյունահանման և/կամ մետաղի խտանյութի արտադրության
(վերամշակման), վառելիքաէներգետ իկ հումքի արդյունահանման և/կամ
արտադրության (վերամշակման) գործունեություն իրականացնող անձանց,
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էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և/կամ
մատակարարման և հեռահաղորդակցության (էլեկտ րոնային հաղորդակցության)
բնագավառում լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող անձանց), որի
ձևավորված և/կամ ձևավորման փուլում գտնվող գույքը կամ ակտիվը, անկախ
գրավի առարկա լինելու հանգամանքից, հանդիսացել է (կհանդիսանար) վարկի
մարման աղբյուր և մասամ բ կամ ամբողջությամբ ոչնչաց վել է պատերազմական
գործողությունների հետևանքով տրամադրվում է աջակցություն` ուղղված 2020
թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ բիզնես վարկային պարտավորությունների
կատարմանը` հաստատված կորստ ի չափով, բայց ոչ ավել, քան վարկային
պարտավորությունների 50%-ը: Աջակցության գումարը չի կարող գերազանցել
2 000 000 000.0 ՀՀ դրամը: Սույն կետով սահմանված կորստի ու դրա չափ ի
արձանագրումը կատարվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
աջակցության տրամադրման հանձնաժողովի կողմից:».
7) 21-րդ կետից հետո լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին նոր
կետ՝
«21.1
Առանձնահատուկ
դեպքերում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել ծրագրի 18 -րդ, 20-րդ և 21րդ կետերով սահմանված չափերից տարբերվող առավելագույն չափեր:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրվանից :

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 337-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ,
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N575 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N891-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածը՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1. Մարտակերտ ի շրջանի «Չլդրանի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի
անվան մ իջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի նոյեմ բերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության պետական
հանրակրթական ուսումնական հաստատ ություններ» պետական հիմնարկները
վերակազմակերպելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության պետական
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N575
որոշմամբ հաստատ ված հավելվածի 56-րդ տողի «Չլդրանի միջնակարգ դպրոց »
բառերը փոխարինել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի անվան միջնակարգ դպրոց »
բառերով:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Շրջանի
պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատությունների
տնօրենություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու և
օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N891-Ն որոշմամբ
հաստատված N3 հավելվածի 2-րդ ցանկի 11-րդ տողի «Չլդրանի միջնակարգ
դպրոց » բառերը փ ոխարինել «Չլդրանի Դիկրան Իզմիրլյանի անվան միջնակարգ
դպրոց » բառերով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
19 ապրիլի 2021թ.

N 338-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 727 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ Լ ՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37 -րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և նրա կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 727 որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել
հետևյալ փոփ ոխությունները և լրացումները.
4) որոշման նախաբանում և 3-րդ կետ ի «ա » ենթակետ ում «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում հիմնարար» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետությունում հիմնարար» բառերով.
5) որոշման նախաբանից և որոշման 5-րդ կետի «օ րենքի» բառից առաջ
հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության » բառերը.
6) որոշման 4-րդ և որոշմամբ հաստատված հավելված ի 2.3-րդ կետերում
«:» կետադրական նշանը փ ոխարինել «.» կետադրական նշանով և լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր տ ող՝
«-սեփական գիտատեխնիկական մշակումների և տեխնոլոգիաների
իրացում։».
4) որոշման 5-րդ կետում և որոշմամբ հաստատված հավելված ի 5.3 -րդ, 5.4րդ, 5.5-րդ, 6.1-ին, 6.3-րդ կետերում «Լ ՂՀ կրթության և գիտ ության» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտ ի» բառերով.
5) որոշմամբ հաստատված հավելվածում՝
ա. «ԼՂՀ» հապավումը փ ոխարինել «Արցախի Հանրապետություն»
բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով.
բ. 5.2-րդ, 5.5-րդ կետի «ը» ենթակետում և 6.3-րդ կետում «օրենքով» բառից
առաջ հանել «ԼՂՀ» հապավումը.
գ. 6.1-ին կետ ի «ԼՂՀ վարչապետի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության Նախագահի» բառերով.
6) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1.3-րդ և 2.1-ին կետերում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն » բառերի համապատասխան
հոլովաձևերը
փ ոխարինել
«Արցախի
Հանրապետություն»
բառերի
համապատասխան հոլովաձևերով.
7) որոշմամբ հաստատված հավելված ի 6.2-րդ կետի «ԼՂՀ կրթության և
գիտության
նախարարության որոշումներ»
բառերի
համապատասխան
հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետ ության կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամաններ » բառերի համապատասխան
հոլովաձևերով.
8) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 6.6-րդ կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ՝
«6.6 Տնօրենը իրավունք ունի չկատարելու հիմնադրի, Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտ ի նախարարի՝
օրենսդրությանը հակասող որոշումները, հրամանները, կարգադրությու նները,
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հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել
պատասխանատվության:».
9) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 7-րդ բաժնում «Կազմակերպության
տնօրենը՝» բառերից առաջ լրացնել «7.1» թիվը և համապատասխանաբար «Լ ՂՀ
կրթության
և
գիտ ության
նախարարության
որոշումներ»
բառերի
համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամաններ» բառերի
համապատասխան հոլովաձևերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
20 ապրիլի 2021թ.

N 342-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (Փ ՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» օրենքի 13.1-ին հոդվածի 6-րդ մասը`
Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել ձեռնարկատ իրական վարկերի (փ ոխառությունների) և
դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարված հարկի
գումարների վերադարձման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի
հունվարի
1-ից
մինչև
2023
թվականի
դեկտեմբերի
31-ը
ծագած
հարաբերությունների վրա : Սույն որոշմամբ սահմանված հավելվածով
նախատեսված փաստաթղթերը 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023
թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանների համար
հարկային մարմին են ներկայացվում մինչև 2023 թվականի դեկտ եմբերի 31-ը
ներառյալ, իսկ 2023 թվականի չորրորդ եռամսյակի, երկրորդ կիսամյակի և
տարվա համար` մինչև 2024 թվականի ապրիլի 20-ը ներառյալ:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 20-ի N 342–Ն որոշման
Կ ԱՐ Գ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (ՓՈԽԱՌՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ)
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՎԱԾ Տ ՈԿ ՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՉԱՓՈՎ Կ ԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿ ԱՏԵՐԵՐԻ
Կ ՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Հարկերի մասին» օրենքի 13.1-ին հոդվածով
սահմանված` կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից Արցախի
Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական
կազմակերպությունից կամ պետության ստեղծած հիմնադրամից մինչև 2020 թվականի
հոկտեմբերի 1-ը կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրերի հիման վրա
ստացված ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությու նների) և դրանց սպասարկման
համար վճ արված տոկոսների գումարների փոխհատուցման նպատակով հարկի
գումարները վերադարձնել ու հետ կապված հարաբերությու նները: Սույն կարգի
կիրառման իմաստով` վարկ (փոխառություն) է համարվում նաև ֆինանսական
վարձ ակալ ությունը (լիզինգը):
2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության կամ
Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպության կամ
պետության ստեղծած հիմնադրամի հետ մինչև 2020 թ վականի հոկտեմբերի 1-ը վարկային
(փոխառության) պայմանագիր կնքած վարկառու, համավարկառ ու և (կամ) երաշխավոր
հանդիսացող՝ Արցախի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և սույն կարգի 3րդ կետում չնշ ված կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝
հարկ վճ արող) վրա` հաշվետու եռամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում իրենց
անվամբ կատարված վճ արմանը համամասնորեն:
3.
Սույն
կարգի
գործողությու նը
չի
տարածվում
վարկային
կազմակերպությունների,
բանկերի,
գրավատների,
բնական գազի
ներկրման,
փոխադրման, բաշխման և
գազամատակարարման համակարգի օպերատորի
ծառայությունների մատուցման, էլեկտրական էներգիայի ներկրման, հաղորդման,
բաշխման և արտահանման, մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և
(կամ) մետաղի խտանյութի արտադրության (վերամշակման) լիցենզավորված
գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների վրա:
4. Սույն կարգի համաձ այն՝ վերադարձման ենթակա են հարկ վճարողների կողմից
հաշվետու եռ ամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում հաշ վարկված հետևյալ հարկերի
հանրագումարի 50 տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան ձեռնարկատիրական վարկի
(փոխառության) և դրա սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարը`
1) շահութահարկ.
2) եկամտային հարկ.
3) ակցիզային հարկ.
4) ավել ացված արժեքի հարկ.
5) հաստատագրված վճ արներ.
6) առևտրի հարկ:
5. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարի մեջ չեն ներառվում
շահութահարկի և եկամտային հարկի կանխավճարները, եկամտային հարկի նվազագույն
վճարները:
6. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարը հաշ վարկելիս
հաշվետու եռ ամսյակում կամ հաշ վետու կիսամյակում առ աջացած ավել ացված արժեքի
հարկի դեբետային մնացորդը հաշ վի չի առ նվում (հաշվարկին չի մասնակցում):
7. Հարկ վճ արողի կողմից տարեկան արդյունքներով հաշ վարկված շահութահարկի
(եկամտային հարկի) գումարը հաշվի է առնվում հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը
ներառող հաշվետու եռամսյակում կամ հաշվետու կիսամյակում, բայց ոչ ուշ, քան
հաշվարկի ներկայացման օրենքով սահմանված վերջնաժ ամկետը:
8. Վերադարձման ենթակա հարկի գումարի մեծությունը որոշվում է սույն կարգի
4-րդ կետում նշված հաջորդականությամբ:
9. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի գումարը, վարկային
(փոխառության) պայմանագրի համաձայն, ամսական կամ եռ ամսյակային վճ արումներ
կատարող հարկ վճարողներին ենթակա են վերադարձման եռամսյակային, իսկ վարկային
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(փոխառության) պայմանագրի համաձայն՝ կիսամյակային վճ արումներ կատարող հարկ
վճարողներին, ինչպես նաև կիսամյակային հաշ վարկ-հաշ վետվությու ն ներկայացնող
անհատ ձեռնարկատերերին` կիսամյակային պարբերականությամբ:
10. Եթե հաշ վետու եռամսյակի կամ հաշ վետու կիսամյակի (այսուհետ՝ հաշվետու
ժամանակաշ րջան) համար հարկ վճարողը սույն կարգի 4- րդ կետում նշ ված հարկերի
վճարումներն ամբողջությամբ չի կատարել կամ կատարել է մասնակի, ապա հարկի
գումարները վերադարձվում են այդ գումարների ամբողջ ական կատարումից հետո՝ հարկ
վճարողի կողմից սույն կարգով սահմանված փաստաթ ղթերը ներկայացվելու դեպքում:
11. Ստացված ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց
սպասարկման համար տոկոսների գումարների փոխհատուցման համար առ աջին անգամ
հարկի գումարների վերադարձման նպատակով հարկ վճ արողը հարկային մարմին է
ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը և դրանց պատճենները՝
1) հարկի գումարների վերադարձման համար հարկային մարմնի ղեկավարի
կողմից սահմանված ձևի դիմում` հարկ վճարողի անվանման (անու ն, ազգանուն), հարկ
վճարողի հաշվառման համարի (այսուհետ` ՀՎՀՀ), գտնվել ու (բնակության) վայրի
հասցեի, կոնտակտային տվյալների, հարկ վճարողին վերադարձ վող հարկի գումարները
փոխանցելու համար բանկի անվանման և հաշ վի համարի նշումով.
2) Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ
ֆինանսական կազմակերպության կամ պետության ստեղծած հիմնադրամի հետ մինչև
2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրի՝
նոտարական կարգով վավերացված պատճեն.
3) ձեռնարկատիրական վարկերը (փոխառությունները) տրամադրած Արցախի
Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական
կազմակերպության կամ պետության ստեղծած հիմնադրամի կողմից տրված՝ հարկային
մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևի տեղեկանք՝ հաշ վետու ժամանակաշրջ անում
հարկ վճարողի կողմից ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությու նների) և դրանց
սպասարկման համար հաշվեգրված տոկոսների գումարների մարումների մասին:
12. Հետագա հաշ վետու ժամանակաշ րջաններում վճ արված հարկի գումարները
վերադարձնելու համար հարկ վճարողը հարկային մարմին է ներկայացնում սույն կարգի
11-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, եթե մինչև այդ
ներկայացված՝
սույն
կարգի
11-րդ
կետի 2-րդ
ենթ ակետով
պահանջվող
տեղեկատվությունը մնացել է անփոփոխ:
13. Սույն կարգի 11-րդ կետում նշված փաստաթղթերում առ կա տեղեկատվության
փոփոխությունների դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է մինչև հարկի գումարների
վերադարձման համար հերթ ական դիմումի ներկայացումը հարկային մարմին
ներկայացնել փոփոխությու նները հավաստող փաստաթ ղթերը:
14. Հարկի գումարների վերադարձ ի մասին դիմումը մերժվում է, եթե`
1) այն ներկայացնելու պահին հաշ վետու ժամանակաշրջ անի համար
ներկայացված՝ սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված հարկերի հաշվարկներով
հայտարարագրված հարկային պարտավորություններն ամբողջ ությամբ կատարված չեն.
2) չեն ներկայացվել սույն կարգի 10- րդ, 11- րդ և 13-րդ կետերով նախատեսված
փաստաթղթերը:
15. Հարկի գումարների վերադարձ ի մասին դիմումը հարկային մարմնի կողմից
մերժվելու դեպքում դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա
ընթ ացքում հարկ վճ արողը ծանուցվում է մերժման հիմքերի մասին:
16. Հարկի գումարների վերադարձման մերժման հիմքերի բացակայության
դեպքում հարկային մարմնի՝ հարկ վճ արողների սպասարկման գործառույթ
իրականացնող ստորաբաժ անումը դիմումը ներկայացնելու օրվան հաջորդող ութ
աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է վերադարձվող հարկի գումարների
վերաբերյալ հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևի եզրակացություն և
ուղարկում է հարկային մարմնի՝ հարկի գումարների վերադարձման գործառույթ
իրականացնող ստորաբաժանում՝ եզրակացությու նների հիման վրա վերադարձ ը,
«Հարկերի մասին» օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, կատարել ու
հանգամանքներն ստուգել ու և հաշվառում իրականացնել ու համար:
17. Կատարվող վերադարձը հարկային մարմնի՝ հարկի գումարների
վերադարձման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից ընդունվել ու
դեպքում ոչ ուշ, քան եզրակացությունն ստանալու օրվան հաջ որդող ութերորդ
աշխատանքային օրը Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության
գանձապետարան է ներկայացվում վճարման հանձնարարական: Հարկային մարմնի՝
հարկի գումարների վերադարձման գործառույթ իրականացնող ստորաբաժ անման
կողմից հարկի գումարների վերադարձը մերժ վել ու դեպքում եզրակացությու նը ստանալ ու
օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ եզրակացությունը՝ մերժման
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հիմքերի նշումով, վերադարձ վում է այն ներկայացրած հարկային մարմնի՝ հարկ
վճարողների սպասարկման գործառ ույթ իրականացնող ստորաբաժանում՝ մերժման
հիմքերի մասին հարկ վճ արողին ծանուցելու համար:
18. Վերադարձվող գումարը հարկ վճարողին փոխանցել ու նպատակով հարկային
մարմնի կողմից
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության
գանձապետարան ներկայացվող վճ արման հանձնարարականում նշ վում են հետևյալ
տվյալ ները՝
1) կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը.
2) ՀՎՀՀ-ն.
3) հաշվետու ժամանակաշրջ անը, որին վերաբերում է վերադարձվող գումարը.
4) հարկ վճարողի բանկային հաշվի համարը և բանկի անվանումը.
5) տվյալ հաշվետու ժամանակաշ րջանի համար վերադարձվող գումարի
վերաբերյալ կազմված եզրակացության համարը.
6) վերադարձվող գումարի չափը և հարկերի հաշվեհամարները, որոնցից պետք է
վերադարձ վի գումարը:
19. Վճարման հանձնարարականը ներկայացվելու օրվանից հետո՝ երեք
աշխատանքային օրվա ընթ ացքում, վերադարձ վող գումարը փոխանցվում է հարկ
վճարողի բանկային հաշվին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
21 ապրիլի 2021թ.

N 343-Ն
ք. Ստեփանակերտ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ Պ ԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ
ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐՈՎ
ԿԱՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊ ԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊ ԱՏԱԿՈՎ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋ ԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով 2020 թվականի սեպտեմ բերի 27-ին
Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով Արցախի Հանրապետության անօթևան մնացած բնակիչներին կարճ
ժամանակահատված ում
կացարաններով
և
նվազագույն
սոցիալական
պայմաններով ապահովելու անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25 -ի N 108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
2020
թվականի
սեպտեմ բերի
27-ին
Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների
հետևանքով անօթևան մնացած
և (կամ) սոցիալապես խոցելի խմբերին
պատկանող անձանց բնակելի տներով կամ բնակարաններով ապահովելու
նպատակով Արցախի Հանրապետության շրջաններում բնակելի տների և
բնակարանների գնման, վերանորոգման և տրամադրման կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 21-ի N 343–Ն որոշման

Կ ԱՐ Գ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅ ԱՆ ԴԵՄ
ՍԱՆՁ ԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ
ԱՆՁ ԱՆՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ ՈՎ ԿԱՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿ ՈՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ ՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԵՎ
ԲՆԱԿ ԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐ ՈԳՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

26.
Սույն կարգով սահմանվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27- ին Արցախի
Հանրապետության
դեմ
սանձազերծված
պատերազմական
գործողությունների
հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալ ապես խոցել ի խմբերին պատկանող
անձ անց « այսու հետ՝ շահառու»
բնակարաններով և բնակել ի տներով (այսուհետ՝
բնակարան) ապահովել ու նպատակով Արցախի Հանրապետության շրջ աններում
(բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) բնակարանների գնման, վերանորոգման և
տրամադրման պայմանները:
27.
Անձ ը և (կամ) նրա ընտանիքի անդամները կարող են սույն կարգով
շահառու հանդիսանալ, եթե Արցախի Հանրապետության տարածքում չու նեն
սեփականության իրավու նքով իրենց պատկանող բնակարան:
28.
Սույն կարգի իմաստով սոցիալ ապես խոցել ի խմբերին պատկանող անձինք
են համարվում բազմազավակ (հինգ և ավել ի երեխա ունեցող) և զոհված զինծառայողների
ընտանիքները և 1-ին խմբի զինվորական հաշմանդամությու ն ու նեցող անձինք:
29.
Սույն կարգի 3-րդ կետի իմաստով զոհված զինծառայողի ընտանիքի
անդամներ են համարվում ամու սինը, զավակները, ծնողները, քույրերը և եղբայրները,
տատիկները և պապիկները, ովքեր վերջինիս հետ վարել են ընդհանուր տնտեսությու ն:
30.
Շահառու ներին բնակարաններով ապահովելու նպատակով Արցախի
Հանրապետության
շրջ աններում
բնակարանների
գնման,
վերանորոգման
և
շահառու ներին
տրամադրման
գործընթացը
իրականացվում
է
Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառ ավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) միջ ոցով:
31.
Սույն կարգի շրջ անակներում ձեռք բերման ենթ ակա բնակարանների գնի և
վերանորոգման ծախսերի ընդհանու ր հանրագումարը սահմանվում է՝
3) շրջկենտրոններում՝ մինչև 15 000 000 (տասնհինգ միլ իոն) ՀՀ դրամ.
4) մնացած համայնքներում՝ մինչև 10 000 000 (տասը միլ իոն) ՀՀ դրամ:
32.
Բնակարանների գնման, վերանորոգման և շահառ ուներին տրամադրման
գործընթ ացը
կազմակերպելու
նպատակով
Նախարարությու նը
Արցախի
Հանրապետության շրջ անների վարչակազմերի միջ ոցով ընդու նում է հայտեր
բնակարանների սեփականատերերից:
33.
Սույն կարգով սահմանված պայմաններով բնակարանները օտարելու
ցանկություն ունեցող սեփականատերերը կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչները
գրավոր հայտ են ներկայացնում համապատասխան շ րջանի վարչակազմ:
34.
Ներկայացված հայտերի հիման վրա Արցախի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանով ստեղծված
հանձնաժ ողովի
(այսու հետ՝
հանձնաժողով)
կողմից
իրականացվում
են
ուսումնասիրություններ՝ անշարժ գույքի ընդհանուր վիճ ակն ու նախնական արժեքը,
ինչպես նաև անշարժ գույքի սեփականատիրոջ՝ սույն կարգի պայմաններին
համապատասխանելու հանգամանքները պարզելու նպատակով:
35. Հանձնաժողովի կողմից իրականացված ու սումնասիրությու նների հիման վրա
կայացվում է հայտը բավարարել ու կամ մերժել ու մասին որոշում, որի մասին գրավոր
ծանուցում է ուղարկվում հայտատու ին:
36. Հայտը մերժվում է, եթե հայտատու ն փաստացի բնակվում է Արցախի
Հանրապետությունում կամ հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության կամ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, սակայն Արցախի Հանրապետության
տարածքում չունի այլ բնակարան:
37. Սույն կարգի 7-րդ կետում նշված հայտը բավարարել ու դեպքում
Նախարարությունը ձեռնարկում է օրենքով սահմանված կարգով բնակարանի ձեռք
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բերման գործընթացը, որի շ րջանակներում իրավասու է հայտատուից պահանջել
բնակարանի առու վաճ առքի պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից
ծագող իրավու նքների պետական գրանցման համար անհրաժեշ տ փաստաթղթերը,
ինչպես նաև անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից կատարված բնակարանի
գնահատման հաշվետվությունը:
38. Բնակարանի առ ուվաճ առքի պայմանագրի նոտարական վավերացման
ծախսերն իրականացվում է վաճառ ողի կողմից, իսկ պայմանագրից ծագող իրավու նքների
պետական գրանցման ծախսերը՝ Նախարարության:
39. Ձեռք բերման ենթ ակա բնակարանների ցուցակագրման գործընթացին
զուգահեռ
Նախարարությունը
իրականացնում
է
շահառուների
հերթագրման
գործընթ ացը:
40. Հերթ ագրման նպատակով սույն կարգով շահառու հանդիսացող անձը գրավոր
հայտ է ներկայացնում Նախարարությու ն կամ համապատասխան շրջանի վարչակազմ՝
կցել ով իր և իր ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթ ղթերը և սույն կարգով
շահառու հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթղթերը:
41. Շահառու ի կողմից սույն կարգի 15- րդ կետում նշված հայտում կարող է նշ վել
այն բնակարանի հասցեն, որը շ ահառ ուն ցանկություն ունի ձեռք բերել:
42. Հանձնաժողովը սույն կարգի 15- րդ կետով սահմանված հայտերը ընդունելուց
հետո ուսումնասիրում է դրանք և կայացնում հայտը բավարարելու կամ մերժել ու մասին
որոշ ում, որի մասին գրավոր ծանուցում է հայտատուին:
43. Սույն կարգի 15- րդ կետում նշված հայտերը բավարարել ու դեպքում
հայտատուները ներառվում են Նախարարության՝ սույն կարգի համաձ այն շահառու
հանդիսացող անձ անց հերթ ացուցակում:
44. Անշ արժ գույքի սեփականատերերի և շահառուների կողմից ներկայացվող
հայտերի ձևերը և դրանց կցվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում են
Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի հրամանով:
45. Յուրաքանչյուր շահառու ի ընտանիքի համար բնակարանի ընտրությունն
իրականացվում է, հաշվի առնել ով շահառուի ընտանիքի կազմը և շահառու ի կամքը:
46. Բնակարանի առու վաճ առքի պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով
կնքվում է շահառ ուի ընտրությունից հետո:
47. Բնակարանը
շահառուի
ընտանիքին
տրամադրվում
է
անհատույց
օգտագործման իրավունքով՝ 5 (հինգ) տարի ժամկետով:
48. Անհրաժեշտության դեպքում բնակարանը՝ մինչև շահառուին անհատույց
օգտագործման իրավունքով տրամադրվել ը, կարող է վերանորոգվել Նախարարության
կողմից:
49. Անհատույց օգտագործման ժ ամկետը լ րանալուց հետո, շահառուի ընտանիքի՝
տվյալ համայնքում մշտապես բնակություն հաստատելու ցանկության դեպքում,
անհատույց օգտագործման հանձնված բնակարանը սեփականության իրավունքով
անհատույց տրամադրվում է շահառուի ընտանիքին:
50. Եթե անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը լ րանալուց հետո կամ
մինչև ժամկետի լրանալ ը շահառուները ցանկանում են ազատել բնակարանը, ապա
անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լ ուծվում է և բնակարանը սույն կարգի
պայմաններին համապատասխան կարող է տրամադրվել այլ շահառուի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԱՊ ԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«20» ապրիլի 2021թ.

№ 81-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌԱԶՄԻԿ ԱՆԴՐՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ Լ ԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լ իցենզավորման մասին» օ րենքի 20 -րդ, 21-րդ
հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ ը և անհատ ձեռնարկատեր
Ռազմիկ Անդրյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահությա ն նախարարության կողմից 2007 թվականի դեկտեմ բերի 11 -ին
դեղատնային գործ ունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Ռազմիկ
Անդրյանին տրված թիվ Ա-XX-000046 լիցենզիան:
2. Արցախի Հանրապետ ության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական
և
լիցենզավորման
բաժնի
վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Անհատ ձեռնարկատեր Ռազմիկ Անդրյանի լիցենզիայի բնօ րինակը
կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքում ը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊ ԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
2021 թվականի ապրիլի 14-ի
ԸՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ԹԱՓ ՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋ ԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2007
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 52-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑ ՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 25-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Թափոնների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի զ) կետ ը ինչպես
նաև՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը`
համաձայն հավելված ի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջակա
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի 2007 թվականի
հոկտեմ բերի 17-ի «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը
հաստատելու մասին» N 52-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Բնապահպանության կոմիտ եի
նախագահ

Ֆ. Գաբրիելյան

2021 թվականի ապրիլի 14
ք.Ստեփանակերտ
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Ð³í»Éí³Í
²Ð µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ
2021 Ãí³Ï³ÝÇ ապրիլի 14-Ç N 25-Ü Ññ³Ù³ÝÇ
ò²ÜÎ
Àêî ìî²Ü¶²ìàðàôÂÚ²Ü ¸²ê²Î²ð¶ì²Ì Â²öàÜÜºðÆ
Ì³ÍÏ³·ÇñÁ

Â³÷áÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ ¹³ë
²·ñ»·³ï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ
¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ó¨Á
öáß»ÝÙ³Ý

31403701 11 01 1

²ëµ»ëïÇ ÷áßÇ ¨ Ã»Éù

35310700 02 01 1

êÝ¹ÇÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

35330000 13 00 1

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ïáñóñ³Í ëÝ¹ÇÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Çñ»ñ, ë³ñù»ñ,
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
´³Ý»óí³Í ëÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ É³Ùå»ñ,
ÉÛáõÙÇÝ»ëó»Ýï³ÛÇÝ ¨ ëÝ¹ÇÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ
ËáÕáí³ÏÝ»ñ ¨ Ëáï³Ý
´³Ý»óí³Í ëÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ ÷³Ï³ÝÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï`
Ç·ÝÇïñáÝÝ»ñ) ¨ Ëáï³Ý

35330100 13 01 1
35330200 13 01 1

Ð»ÕáõÏ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

35330300 13 01 1

´³Ý»óí³Í ëÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ ç»ñÙ³ã³÷»ñ ¨ Ëáï³Ý

51300600 00 01 1

ì»ó³í³É»Ýï ùñáÙÇ ûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ

51301100 00 01 1

ì³Ý³¹ÇáõÙÇ ûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ

52702224 02 01 1

Ð»ÕáõÏ

51503901 01 01 1
52100201 01 01 1

òÇ³Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í Éí³óÙ³Ý
çñ»ñ
ØÏÝ¹»ÕÇ ³Õ»ñÇ Ïáßï Ã³÷áÝÝ»ñ
ÌÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõ

52100211 02 01 1

²Õ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52100241 02 01 1

êÇÉÇóÇáõÙýïáñçñ³ÍÝ³Ï³Ý ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

Îáßï
Îáßï
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Ì³·áõÙÁ
²ëµ»ëïÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ³ëµ»ëï-ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ
Çñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ß»Ýù»ñÇ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
ëÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ û·ï³Ñ³ÝáõÙ
î³ññ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
ëÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ ¨ ÉÛáõÙÇÝ»ëó»Ýï³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ
û·ï³Ñ³ÝáõÙ ¨ ³é¨ïáõñ
êÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ ¨ ÉÛáõÙÇÝ»ëó»Ýï³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ
û·ï³Ñ³ÝáõÙ ¨ ³é¨ïáõñ
ºé³ÏóÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
è³¹Çáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ã³÷Çã ë³ñù»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ë³ñù³ßÇÝáõÃÛáõÝ
Ê»ó»Õ»ÝÇ, ³å³Ïáõ ¨ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ,
Ññ³Ñ»ëïÇ ¨ Ù³Ï³ÏÉ³ÝáÕ ÝÛáõ Ã»ñÇ ëï³óáõÙ,
Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ,
·³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ý»ñÏ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ, ³å³Ïáõ ¨ Ë»ó»Õ»ÝÇ
ëï³óáõÙ
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ä³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, å»ëïÇóÇ¹Ý»ñÇ ëï³óáõÙ
²å³Ïáõ Ë³Í³ïáõÙ ¨ ÷³ÛÉ»óáõÙ

52703113 02 01 1
52703115 02 01 1

53100300 07 01 1

54100208 02 07 1
54100210 02 07 1
54100308 02 07 1

54100310 02 07 1

55305801 02 01 1
59200500 04 01 1
59500710 01 01 1
59900100 00 01 1

59900101 13 01 1

Î³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
âí»ñ³Ùß³Ïí³Í Ù³Ï»ñ»ëáí Çñ»ñÇ
óÇÝÏ³å³ïÙ³Ý, Ï³¹ÙÇáõÙ³å³ïÙ³Ý,
Ï³å³ñ³å³ïÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃÝ»ñª û·ï³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ
²ñ·»Éí³Í µáõÛë»ñÇ ËÝ³ÙùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨
ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
¸¸î, ²É¹ñÇÝ, 2,4,5-î, øÉáñ¹ÇýáñÙ, ¸ÇÉ¹ñÇÝ,
¸ÇÝáë»µ, Ð»åï³ùÉáñ, ä»Ýï³ùÉáñý»ÝáÉ,
¶ñ³Ýá½³Ý, Ø»ñÏáõñÑ»ùë³Ý, Ø»ñÏáõñµ»Ý½áÉ,
Ø»ÃÇÉå³ñ³ïÇáÝ, ä³ñ³ïÇáÝ, ²ÏïÇáÉ,
òÇÝÏÇ ýáëýÇï, øÉáñ¹³Ý, ¾Ý¹ñÇÝ,
Ð»ùë³ùÉáñµ»Ý½áÉ, ØÇñ»ùë, îáùë³ý»Ý,
Î³åï³ýáÉ, øÉáñ¹ÇýáñÙ, øÉáñµ»Ý½ÇÉ³ï,
1,2-¹ÇµñáÙÙ»Ã³Ý üïáñ³ó»ï³ÙÇ¹, ÐøòÐ
(Ñ»ùë³ùÉáñóÇÏÉáÑ»ùë³Ý), ÈÇÝ¹³Ý,
Ø»ï³Ù»¹áýáë, üáëý³ÙÇ¹áÝ
äáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨ ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ
äáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨ ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í ³ÛÉ ÛáõÕ»ñ
äáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨ ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ Çñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
äáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨ ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ Çñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í ³ÛÉ ÛáõÕ»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ïáñóñ³Í ÏñÇ½áÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
î»ïñ³¿ÃÇÉÏ³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³å³ñ³ËÛáõë
(Ñ³Ï³×³ÛÃáõÝ³ÛÇÝ Ñ³í»É³ÝÛáõÃ»ñ)
êÝ¹ÇÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
äáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñÇ ¨ ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñÇ,
åáÉÇµñáÙ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
¹ñ³Ýó å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ Çñ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëÇÝÃ»ïÇÏ ¨
Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñÇ)
ºéùÉáñ¹Çý»ÝÇÉáí Ùß³Ïí³Í ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ Í³ÍÏ³å³ïáõÙ

Ð»ÕáõÏ

Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ Í³ÍÏ³å³ïáõÙ

Î³ËáõÛÃ (ëáõëå»Ý½Ç³)

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

Ð»ÕáõÏ

¾Ý»ñ·»ïÇÏ³, ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÝ»ñÇ
»ÝÃ³Ï³Û³ÝÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

ÞÉ³Ù

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

Îáßï

Ø»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
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¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

59900102 13 01 1

ä»Ýï³ùÉáñ¹Çý»ÝÇÉáí Ùß³Ïí³Í
ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñ

59900103 13 01 1

ä»Ýï³ùÉáñ¹Çý»ÝÇÉáí Ùß³Ïí³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÝ»ñ

Ì³ÍÏ³·ÇñÁ

Â³÷áÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¹³ë
²·ñ»·³ï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ ¨
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ó¨Á

31200311 01 01 2

Î³å³ñÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31200400 01 01 2

Î³å³ñÇ ëï³óù

Îáßï

31201400 01 01 2

Î³å³ñÇ ÙáËÇñ (Ï³å³ñÇ ³Ûñáõù)

Îáßï

31201701 11 01 2

Î³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷áßÇ

31406100 01 01 2

äÛ»½áï³ññ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³å³ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
êÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó
ëï³óí³Í ³å³ÏÇ

31400819 13 01 2
35310211 01 01 2

35700300 04 01 2

âï»ë³Ï³íáñí³Í Ï³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª Ï³å³ñÇ Ë³ñïáõù
¨/Ï³Ù ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í Ï³å³ñÇ Ë³ñïáõù
â³Õïáïí³Í Ï³å³ñÇ ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ï³å³ñÇ
ÑÕÏÙ³Ý ¨ ÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
Î³å³ñÇ ßÉ³Ù

35701000 04 01 2

35310215 08 01 2
35310216 11 01 2
35350216 11 01 2

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

Ì³·áõÙÁ

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, Ï³å³ñÇ ¨ ³Ý³·Ç
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³å³ñÇ, ³Ý³·Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, Ï³å³ñÇ ¨ ³Ý³·Ç
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

êÝ¹ÇÏ³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ ëÝ¹ÇÏ³½»ñÍáõÙ

êáñáõÝ
öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý

¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ

ÞÉ³Ù

¸»ï³ÉÝ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³óáõÙ

êÝ¹ÇÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35702901 04 01 2

Î³å³ñ ¨ Í³ñÇñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

51100100 04 01 2

òÇ³ÝÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¾Ý»ñ·»ïÇÏ³, µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ù³ùñáõÙ,
ÉÛáõÙÇÝ»ëó»Ýï³ÛÇÝ É³Ùå»ñÇ û·ï³Ñ³ÝáõÙ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ
(ÑÕÏáõÙ), ëñáõÙ
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100200 04 01 2

ì»ó³í³É»Ýï ùñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý
ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101100 04 01 2

Î³å³ñ ¨ ³Ý³· å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý
ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51502101 01 01 2

Î³å³ñÇ ³Õ»ñÇ Ïáßï Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·áõÝ³íáñ
Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ
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51521000 02 01 2

Î³å³ñÇ ëáõÉý³ï

Ð»ÕáõÏ

²å³Ïáõ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

51300613 01 01 2

øñáÙ³ÛÇÝ ëáñ³ËóáõÏ

Îáßï

Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

51524000 01 01 2

Î³å³ñÇ ³Õ»ñ

Îáßï

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

51533000 02 01 2

òÇ³ÝÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Õ»ñ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ¨ ç»ñÙ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51504300 02 01 2

Ð»ÕáõÏ

51504501 00 01 2

äÕÝÓÇ Ë³Í³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³Ý»óí³Í
³Ýáõß³¹ñÇ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¿É»ÏïñáÉÇïÇ Ñ³ÉáõÛÃ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ë³Í³ïÙ³Ý
³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

52100101 02 01 2

´³Ý»óí³Í Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ ÍÍÙµ³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñ

52100103 04 01 2

ÌÍÙµ³ÃÃíÇ ¿É»ÏïñáÉÇïÇ Ë³ñ³Ù

52400100 00 01 2

´³Ý»óí³Í Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ ³ÉÏ³ÉÇÝ»ñ

52400201 02 01 2

Ü³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ,
pH>11,5

Ð»ÕáõÏ

52400202 02 01 2

Î³ÉÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ,
pH>11,5

Ð»ÕáõÏ

52701200 02 01 2

Ð»ÕáõÏ

52701300 02 01 2

ì»ó³í³É»Ýï ùñáÙÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
òÇ³ÝÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,
³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý ·áõé»ñª ÓáõÉÙ³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,
³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý ·áõé»ñª ÓáõÉÙ³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

Ð»ÕáõÏ

Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

52701400 02 01 2

òÇ³ÝÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ËÛáõë ¨ Éí³óÙ³Ý çñ»ñ

Ð»ÕáõÏ

Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

52702222 02 01 2

øñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í Éí³óÙ³Ý
çñ»ñ
Î³¹ÙÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
ü»ÝáÉ-ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»ÅÇ çñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

ê»ñÙ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨ µáõÛë»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÷ã³ó³Í, ³Õïáïí³Í Ï³Ù
ãÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñ (ýáõÝ·ÇóÇ¹Ý»ñ,
ÇÝë»ÏïÇóÇ¹Ý»ñ, Ñ»ñµÇóÇ¹Ý»ñ, µáõÛë»ñÇ ³×Ç
Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñ) ¨ ¹ñ³Ýó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
´áõÛë»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ³×Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ï³Ù áãÝã³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñª ³Õïáïí³Í,
÷ã³ó³Í Ï³Ù ãÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí³Í, ¨ ¹ñ³Ýó
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
æáõñÁ ³ÕïáïáÕ, Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ (Ï³å³ñ,
ëÝ¹ÇÏ) å³ñáõÝ³ÏáÕ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ

Îáßï

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Îáßï

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Îáßï

øÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

52703114 02 01 2
52704944 02 01 2
53100600 01 01 2

53100700 01 01 2

53501000 01 01 2

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
Ð»ÕáõÏ

ÞÉ³Ù
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
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²íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³íïáµáõëÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ñÏ»ñ,
¿É»Ïïñ³Ïáõ ï³ÏÇãÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ë³Í³ïÙ³Ý, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
îñáÉ»Ûµáõë³ÛÇÝ ¹»åá

54100209 02 07 2

Ð³Éá·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ ¨ ç»ñÙ³ÏÇñ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100214 02 07 2

Ð³Éá·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100309 02 07 2

Ð³Éá·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ Çñ»Ýó
ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³Éá·»ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ Çñ»Ýó
ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
¸ÇùÉáñ¿Ã³Ý

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ

55700210 01 01 2

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ïáñóñ³Í åÇñÇ¹ÇÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
è»½áñóÇÝ³-ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ

55700211 01 01 2

ü»ÝáÉýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ

Îáßï

58200221 01 01 2

ä»ñùÉáñíÇÝÇÉ³ÛÇÝ ·áñÍí³ÍùÇ Ã³÷áÝÝ»ñª
³Õïáïí³Í µ»ñÇÉÇáõÙÇ ûùëÇ¹áí
ØÏÝ¹»Õáí ³Õïáïí³Í Ù³ùñÇãÝ»ñ

Îáßï

58200502 01 01 2

´»ñÇÉÇáõÙÇ ûùëÇ¹áí ³Õïáïí³Í
ëñµÇãÝ»ñ/Ù³ùñÇãÝ»ñ

Îáßï

58200505 01 01 2

øñáÙÇ ûùëÇ¹áí ³Õïáïí³Í, û·ï³·áñÍí³Í
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ
Ì³ñÇñáí ³Õïáïí³Í ·áñÍí³Íù

Îáßï

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

øñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
Ì³ñÇñ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
ÜÇÏ»É-ùñáÙ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
´³Ý»óí³Í Ï³å³ñ» Ïáõï³ÏÇãÝ»ñ ¨ Ëáï³Ý

Îáßï

øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

54100314 02 07 2
55200100 02 01 2
55302001 02 07 2

58200521 01 01 2

58200509 01 01 2
59500706 01 01 2
59500711 01 01 2
59500719 01 01 2
92110100 13 01 2
92110101 13 01 2

Սպառողական հատկությունները կորցրած
կապարե կուտակիչներ՝ էլեկտրոլիտով

92360300 13 01 2

êå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
åÕÝÓ³Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³å³ñ³å³ï Ù³ÉáõË

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

Îáßï

Îáßï
Îáßï
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
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ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñ
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñ
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, åáÉÇÙ»ñ Ý»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñÏ»ñÇ, ëáëÇÝÓÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý, ï»ùëïÇÉ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð»ñÙ»ïÇÏÝ»ñÇ, ëáëÇÝÓÝ»ñÇ, ¹áÕ»ñÇ Ñ»Ýù»ñÇ
ëï³óáõÙ
È³ù»ñÇ, ëáëÇÝÓÝ»ñÇ, ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÓáõÉÙ³Ý
Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇ, ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ÝÛáõ Ã»ñÇ
ëï³óáõÙ
ú¹³÷áËÇãÝ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÙáÝï³ÅÙ³Ý ë»Õ³ÝÝ»ñÇ
Ñ³í³ùáõÙ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÙáÝï³ÅÙ³Ý ë»Õ³ÝÝ»ñÇ
Ñ³í³ùáõÙ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ë³ñù³ßÇÝáõÃÛáõÝ

Ì³ÍÏ³·ÇñÁ
11142000 04 01 3
11142100 02 01 3
11142400 02 01 3

11404102 11 01 3
13100101 03 01 3
13100102 03 01 3
13100402 03 01 3
17120600 13 01 3
17130201 04 03 3
17130202 04 03 3

ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ ¹³ë
Â³÷áÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²·ñ»·³ï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ
¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ó¨Á
êåÇï³Ïáõó³íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ Ëï³ÝÛáõÃ»ñÇ
ÞÉ³Ù
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßÉ³Ù
ìÝ³ë³Ï³ñ (ûñ·³Ý³Ï³Ý) ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ùµ
Ð»ÕáõÏ
Éí³óÙ³Ý çñ»ñ
à·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ù»ÃÇÉ ëåÇñï, ³É¹»ÑÇ¹Ý»ñ,
ïáùëÇÏ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï` ÙÏÝ¹»Õ, Ï³å³ñ)
¨/Ï³Ù ëÇíáõË³ÛÇ ÛáõÕ»ñÇ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÌË³Ëáï³µáõÛëÇ ÷áßÇ
Ð³íÇ Ã³ñÙ Í»ñï
´³¹Ç, ë³·Ç Ã³ñÙ Í»ñï
Êá½Ç Ã³ñÙ ·áÙ³Õµ
Ð³Ï³ë»åïÇÏ ÙÇçáóÝ»ñáí Ùß³Ïí³Í,
µ³Ý»óí³Í ¨ Ëáï³Ý
ºñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ ÷³Ûï³Ïá×»ñ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï³Ã»÷ (Û áõÕÇ
µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ - 15% -Çó ³í»ÉÇ)

Ð»ÕáõÏ

öáß»ÝÙ³Ý
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
ÞÉ³Ù

Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï» ï³ß»Õ
(ÛáõÕÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï³Ã»÷ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ï³ß»Õ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15% -Çó ³í»ÉÇ)

ÞÉ³Ù

17211130 08 01 3

ü»ÝáÉ, ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã»÷, ï³ß»Õ

êáñáõÝ

17212000 08 01 3

êáñáõÝ

31200300 01 01 3

²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí (ÃÃáõÝ»ñ, ³Õ»ñ)
³Õïáïí³Í ÷³Ûï³Ã»÷, ï³ß»Õ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙÇó ·áÛ³ó³Í Ë³ñ³Ù

31201000 01 01 3

17130301 04 03 3
17130302 04 03 3

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

Ì³·áõÙÁ
êåÇï³Ïáõó³íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ
Ëï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
´³ù»ñÇ ¨ ï³ñáÕáõÃÛáõ ÝÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
²é¨ïáõñ

ÌË³ËáïÇ, ÃáõÃáõÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÂéãÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
ÂéãÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
Êá½³µáõÍáõÃÛáõÝ
ÐÇÝ ÷³Ûï³Ïá×»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙÁ
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»ÉÇë
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
úñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
úñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ,
÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ
ïá·áñáõÙ
Î³ÑáõÛùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Îáßï

ö³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ
ïá·áñáõÙ, Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ

òÇÝÏÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

òÇÝÏÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31201700 01 01 3

Ø³ùñ³½ïÇãÝ»ñÇó ÷áßÇª ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ

Îáßï

31201702 11 01 3

òÇÝÏÇ ûùëÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
³å³Ï»Ñ³ÉÙ³Ý ¨ ·³½³Ù³ùñÙ³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³Õ³·áñÍáõ ÃÛáõÝ

31202500 01 01 3

ü»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31202522 01 01 3

ü»ñáÙ³Ý·³Ý³ÛÇÝ Ë³ñ³Ù

Îáßï
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Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31202523 01 01 3

ü»ñáùñáÙ³ÛÇÝ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31202524 01 01 3

ü»ñáí³Ý³¹ÇáõÙÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31202600 01 01 3

äÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ñ³Ù, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
ùÇÙÇ³å»ë Ï³ÛáõÝ, »ñÏ³ÃÇ µ³ñÓñ (20%-³í»ÉÇ)
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Ý»óí³Í, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ ÑÕÏ³ÝÛáõÃ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¿É»Ïïñ³½ïÇãÝ»ñÇ ÷áßÇ

Îáßï

31203100 11 01 3
31300100 01 00 3

ì³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ (ÃéãáÕ) ÙáËÇñ,
÷áßÇ

Îáßï

31300200 01 00 3

ì³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÙáËÇñ ¨ Ë³ñ³Ù

Îáßï

²ÉÛáõÙÇÝÇ ¨ ³ÉÛáõÙÇÝÇ
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, ³å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¨ Ë»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ
Î³Ãë³Û³ïÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

31300800 01 01 3

Â³÷áÝÝ»ñÇ ³ÛñÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù ¨
ÙáËÇñ
Ð»ÕáõÏ Ã³÷áÝÝ»ñÇ ³ÛñÙ³Ý ÙáËÇñ

Îáßï

²ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ

Îáßï

²ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ, Ï³Ãë³Û³ïÝ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
²ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ, ÷áß»·³½³Ù³ùñáõÙ
Ø»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñ, ³ÛñÙ³Ý
í³é³ñ³ÝÝ»ñ, Ï³Ãë³Û³ïÝ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
Ðñ³ù³Ûù³ÛÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
¾Ý»ñ·»ïÇÏ³, Ï³Ãë³Ý»ñÇ ï³ù³óÙ³Ý
åáã³Ù³ë³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
Ù³ùñáõÙ
²ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ
²å³Ïáõ, ¿É»Ïïñ³É³Ùå»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³å³Ïáõó å³ïñ³ëïí³Í
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Çñ»ñÇ ¨
³å³ÏÛ³ ëå³ëùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ã³÷³Íñ³ñáõÙ, ³å³Ï»
ï³ñ³Ý»ñÇ Éí³óáõÙ, ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÎÇÝ»ëÏáå»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31300804 01 01 3
31300900 11 01 3

öáß»ÝÙ³Ý

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
äÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Â³÷áÝÝ»ñÇ ³ÛñÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÙáËÇñ ¨ ÷áßÇ
(ÃéãáÕ)
öáß»áñëÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ïáßï
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ (³ÛñÙ³Ý ¨ åÇñáÉÇ½Ç ÙÇçáóáí Ã³÷áÝÝ»ñÇ
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï)
Ðñ³ù³Ûù³ÛÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù ¨ ÙáËÇñ
ì³Ý³¹ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÙáËÇñ, Ë³ñ³Ù

öáß»ÝÙ³Ý

31301800 01 01 3
31400817 13 01 3

Â³÷áÝÝ»ñÇ ³ÛñÙ³Ý ÙáËÇñ
îíÛ³É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µÝáñáß Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí
³å³ÏÇ (ÏÇÝ»ëÏáå, É³Ùå»ñ)

Îáßï
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ

31400818 13 01 3

ÎÇÝ»ëÏáåÇ ³å³Ï» ç³ñ¹áÝ

31400820 01 01 3

Î³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·áõÝ³íáñ ¨ ³Ý·áõÛÝ
ûåïÇÏ³Ï³Ý ³å³Ïáõ ç³ñ¹áÝ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

31400822 01 01 3

Î³å³ñ» ³Ý·áõÛÝ µÛáõñ»Õ³å³Ïáõ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31400823 01 01 3

Î³å³ñ» Ý»ñÏí³Í µÛáõñ»Õ³å³Ïáõ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31301200 01 01 3
31301600 01 00 3
31301700 01 01 3
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Îáßï
Îáßï
Îáßï

²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31401704 01 01 3

êÝ¹ÇÏáí ³Õïáïí³Í ³ÍË³ÏÉ³ÝÇã

Îáßï

31401716 01 01 3

êÝ¹ÇÏáí ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕ

Îáßï

31401800 01 01 3

ÐÕÏ³÷áßÇ, ÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ

Îáßï

31402000 01 01 3

Øáõñ, ÙñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

31402100 01 01 3

²ÍËÇ ÷áßÇ

Îáßï

31402302 04 03 3

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

ÞÉ³Ù

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

31402305 04 03 3

Ø³½áõÃáí ³Õïáïí³Í ³í³½ (Ù³½áõÃÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
ÚáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ³í³½
(ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ³í³½ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
Ü³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñáí ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕ»ñ

øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ÏÉ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí
î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ),
³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ»é³óáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ, Çñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ (ÑÕÏáõÙ
÷³ÛÉ»óáõÙ)
¸áÕ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñ»é³óáÕ
·³½»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç
å³ïñ³ëïáõÙ (Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ
ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ)
î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

ÞÉ³Ù

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

31402400 04 03 3

²ÛÉ ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕ»ñ

ÞÉ³Ù

31402411 04 03 3

Ü³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñáí, ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí,
Ï»Ýë³ÝÛáõÃ»ñáí ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕ»ñ, áñáÝù
»ÝÃ³Ï³ »Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³Ý

ÞÉ³Ù

Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ

31401201 11 01 3

²ëµáó»Ù»ÝïÇ ÷áßÇ

31402522 01 01 3

´³Ý»óí³Í Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñª
ýáõñ³Ý³ÛÇÝ Ë»Å»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³

31403500 03 01 3

Ð³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí Ùß³Ïí³Í ½ïÙ³Ý
Ù³ëë³ (³ÏïÇí³óí³Í ³ÍáõË, Ï³í)

31404100 11 01 3

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ³Õïáïí³Í Ë×³ù³ñ

öáß»ÝÙ³Ý

ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31405501 11 00 3

ò»Ù»ÝïÇ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

ò»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31405502 01 99 3

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ó»Ù»ÝïÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

ò»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31480102 01 03 3

Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í
³ÏïÇí³óí³Í ³ÍáõË
(ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í ³ÍË»
½ïÇãÝ»ñ (ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)

Îáßï

Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

31402303 04 03 3
31402304 04 03 3

31480202 01 00 3

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
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Îáßï

²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ), Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
·³½»ñÇ ¨ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

31480302 01 03 3

Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í
Ïáùë³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ
(ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó ³í»ÉÇ)
Գունավոր մետաղների
արտադրության շլամ
Ալյումինի օքսիդ պարունակող շլամ
Ջրամխման գուռի ցիանիդ պարունակող շլ ամ
æñ³ÙËÙ³Ý ·áõéÇ ÝÇïñ³ïÝ»ñ ¨ ÝÇïñÇïÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

Îáßï

Շլամ
Շլամ
ÞÉ³Ù

Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Գունավոր մետաղների
արտադրությու ն
Մետաղագործությու ն
Ջերմամշակում
æ»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ

31604500 04 01 3

Î»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ

31604400 04 01 3

Î»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ã»½áù³óÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

Î»Õï³çñ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ ¨ Ù³ùñáõÙ

31604401 04 01 3

òÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31604504 04 01 3

²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ã»½áù³óáõÙ
¨ Ù³ùñáõÙ, íÇëÏá½³ÛÇÝ Ù³Ýñ³Ã»ÉÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ ¨ Ù³ùñáõÙ

31606003 04 01 3

ÞÉ³Ù

²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

35310201 01 01 3
35310202 01 01 3
35310212 01 01 3
35310218 01 01 3
35310220 01 01 3

²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·³½³Ù³ùñáõÙÇó
³é³ç³ó³Í Ñ³Ýù³ÛÇÝ ßÉ³Ù
âï»ë³Ï³íáñí³Í Ï³å³ñÇ ç³ñ¹áÝ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í Ï³å³ñÇ ç³ñ¹áÝ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí Ï³å³ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
â³Õïáïí³Í Ï³å³ñ» Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ
â³Õïáïí³Í Ï³å³ñ» ï³ß»Õ

Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï

35310231 01 01 3

´³Ý»óí³Í Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ Ï³å³ñ» ÃÇÃ»ÕÝ»ñ

Îáßï

35310301 01 01 3
35310302 01 01 3
35310305 01 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í åÕÝÓÇ ç³ñ¹áÝ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í åÕÝÓÇ ç³ñ¹áÝ
ú·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ ã³Õïáïí³Í
åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ

Îáßï
Îáßï
Îáßï

35310311 01 01 3
35310312 01 01 3
35310314 01 01 3
35310315 08 01 3
35310318 01 01 3
35310320 01 01 3
35310501 01 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í åÕÇÝÓ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí åÕÇÝÓ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÂÇÃ»ÕÛ³ ·Éáóí³Íù å³ñáõÝ³ÏáÕ åÕÝÓÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
â³Õïáïí³Í åÕÝÓ» Ë³ñïáõù
â³Õïáïí³Í åÕÝÓ» Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ
â³Õïáïí³Í åÕÝÓ» ï³ß»Õ
âï»ë³Ï³íáñí³Í ÙáÉÇµ¹»ÝÇ ç³ñ¹áÝ

¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
¸»ï³ÉÝ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
ÑÝ³óáõÙ
¾É»Ïïñ³Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
Ø³ÉáõËÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ,
¿É»Ïñ³³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, é³¹ÇáÏ³å,
É³Ùå»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ßÇÏ³óáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

31602600 04 01 3
31602700 04 01 3
31602800 04 01 3
31602900 04 01 3

Շլամ

Îáßï
Îáßï
Îáßï
êáñáõÝ
Îáßï
Îáßï
Îáßï
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35310511 01 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í ÙáÉÇµ¹»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35310514 01 01 3

ÂÇÃ»ÕÛ³ ·Éáóí³Íù å³ñáõÝ³ÏáÕ ÙáÉÇµ¹»ÝÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35310515 08 01 3

â³Õïáïí³Í ÙáÉÇµ¹»ÝÇ Ë³ñïáõù

35310518 01 01 3

â³Õïáïí³Í ÙáÉÇµ¹»ÝÇ Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ

Îáßï

35310520 01 01 3

â³Õïáïí³Í ÙáÉÇµ¹»ÝÇ ï³ß»Õ

Îáßï

35310401 01 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í óÇÝÏÇ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

35310402 01 01 3

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í óÇÝÏÇ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

35310411 01 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í óÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35310412 01 01 3

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí óÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35310414 01 01 3

ÂÇÃ»ÕÛ³ ·Éáóí³Íù å³ñáõÝ³ÏáÕ óÇÝÏÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35310415 08 01 3

â³Õïáïí³Í óÇÝÏÇ Ë³ñïáõ ù

35310418 01 01 3

â³Õïáïí³Í óÇÝÏÇ Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ

Îáßï

35310420 01 01 3

â³Õïáïí³Í óÇÝÏÇ ï³ß»Õ

Îáßï

35311011 01 01 3

Îáßï

35311015 08 01 3

âï»ë³Ï³íáñí³Í ÝÇÏ»É å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹
ÃíáõÙª ÝÇÏ»ÉÇ Ë³ñïáõù ¨/Ï³Ù ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ÝÇÏ»ÉÇ Ë³ñïáõù

35311016 11 01 3

â³Õïáïí³Í ÝÇÏ»ÉÇ ÷áßÇ

35311900 01 01 3
35311911 01 01 3

øñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ç³ñ¹áÝ ¨ Ã³÷áÝÝ»ñ
âï»ë³Ï³íáñí³Í ùñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

êáñáõÝ

êáñáõÝ

êáñáõÝ
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
Îáßï
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ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
òÇÝÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ºñÏ³Ãµ»ïáÝ» Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
¹»ï³ÉÝ»ñÇ óÇÝÏ³å³ïáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

35311912 01 01 3
35311915 08 01 3
35311916 11 01 3

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í ùñáÙÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
â³Õïáïí³Í ùñáÙÇ Ë³ñïáõù
â³Õïáïí³Í ùñáÙÇ ÷áßÇ

Îáßï
êáñáõÝ
öáß»ÝÙ³Ý

²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

35311918 01 01 3
35311920 01 01 3
35350316 11 01 3

Îáßï
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý

35700600 04 01 3

â³Õïáïí³Í ùñáÙÇ Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ
â³Õïáïí³Í ùñáÙÇ ï³ß»Õ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ åÕÝÓÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ óÇÝÏÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÝÇÏ»ÉÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ùñáÙÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
äÕÝÓÇ ßÉ³Ù

35700900 04 01 3

ØáÉÇµ¹»ÝÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35700800 04 01 3

Î³å³ñ-³Ý³·³ÛÇÝ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

39900400 03 01 3

¶³½³Ù³ùñÙ³Ý ÙÝ³óáõÏÝ»ñ

²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ï³ñ³Ý»ñª ÑáõÙùÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ,
ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ,
ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
è³¹Çá¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ½á¹áõÙ ¨
³Ý³·³å³ïáõÙ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·³½³Ù³ùñáõÙ

51100300 04 01 3

ºé³í³É»Ýï ùñáÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100400 04 01 3

äÕÇÝÓ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100500 04 01 3

òÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100600 04 01 3

Î³¹ÙÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100700 04 01 3

ÜÇÏ»É å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100800 04 01 3

Îáµ³Éï å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51100900 04 01 3

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101000 04 01 3

Ì³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³Õ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý
ßÉ³ÙÝ»ñ
²½ÝÇí Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101200 04 01 3

²Ý³· ¨ åÕÇÝÓ å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51300300 01 01 3

êÇÉÇóÇáõÙÇ ûùëÇ¹ª íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõÏÝ»ñáí

Îáßï

üïáñ³ÛÇÝ ³ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

51300400 01 01 3

Ø³Ý·³ÝÇ ¹ÇûùëÇ¹, Ù³Ý·³ÝÇ ûùëÇ¹

Îáßï

51300600 01 01 3

øñáÙÇ (»é³í³É»Ýï) ûùëÇ¹

Îáßï

51300700 01 01 3

äÕÝÓÇ ûùëÇ¹

Îáßï

¾É»Ïïñ³Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ ¨ ï³ññ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ë»ó»·áñÍáõÃÛáõÝ,
³å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ³å³Ïáõ ¨ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõ Ý, Ññ³Ñ»ëïÇ
¨ Ù³Ï³ÏÉ³ÝáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³å³Ïáõ, Ë»ó»Õ»ÝÇ ¨ ³ñÍÝÇ ëï³óáõÙ,
ïå³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

35350416 11 01 3
35351016 11 01 3
35351916 11 01 3

öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý
ÞÉ³Ù

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
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51102000 04 01 3
51502200 02 01 3

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ýëïí³ÍùÝ»ñ
Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³Õ»ñ

Ð»ÕáõÏ

51504000 01 01 3

îá·áñÙ³Ý ³Õ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
¹³µ³Õ³ñ³ÝÝ»ñ, ÙáñÃáõ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ
ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ

51505000 02 01 3

Î³ßíÇ Ùß³ÏÙ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ ¨ ¹³µ³Õ³ÝÛáõÃ»ñ

Ð»ÕáõÏ

Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

51507000 01 01 3

Ð³Ýù³ÛÇÝ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï

´áõë³µáõÍáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

51507020 01 01 3

Îáßï

´áõë³µáõÍáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Îáßï

´áõë³µáõÍáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

51511000 02 01 3

öã³ó³Í, ³Õïáïí³Í Ï³Ù ãÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí³Í
Ñ³Ýù³ÛÇÝ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³Ýù³ÛÇÝ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ (÷áßÇ,
·»ïÝ³÷áßÇ, ÏÝÓÇÏ) ¨ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ
²Õ³ÛÇÝ ·áõéÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

51518000 02 01 3

Ü³ïñÇáõÙÇ µñáÙÇ¹

Ð»ÕáõÏ

51519000 02 01 3

ºñÏ³ÃÇ ùÉáñÇ¹

Ð»ÕáõÏ

51520000 02 01 3

ºñÏ³ÃÇ ëáõÉý³ï (Ï³Ý³ã ³Õ)

Ð»ÕáõÏ

51527000 01 01 3

Ø³·Ý»½ÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹

Îáßï

51529000 01 01 3

Ì³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ëáõÉýÇ¹Ý»ñ

Îáßï

æ»ñÙ³ÛÇÝ ·áõé (¹»ï³ÉÝ»ñÇ
ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ)
üáïáùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ, çñÇ
Ù³ùñáõÙ, Ý»ñÏáõÙ
Ê³Í³ïÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ùß³ÏÙ³Ý
³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ, ·³Éí³Ý³ï»ËÝÇÏ³,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ó»Ù»ÝïÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

51530000 01 01 3

äÕÝÓÇ ùÉáñÇ¹

Îáßï

51532000 02 01 3

øÉáñ³ÏÇñ

Ð»ÕáõÏ

51534000 01 01 3

ÜÇïñÇïÝ»ñ ¨ ÝÇïñ³ïÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ïáßï ³Õ»ñ

Îáßï

52100200 02 01 3

²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõ Ý»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÁ

Ð»ÕáõÏ

52100221 02 01 3

´áñ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52100231 02 01 3

²½áï³Ï³Ý ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52100242 02 01 3

úñÃáýáëýáñ³Ï³Ý ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52100300 02 01 3

ÂÃáõÝ»ñ ¨ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñª
ïíÛ³É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µÝáñáß Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí

Ð»ÕáõÏ

51507030 01 01 3

ÞÉ³Ù
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øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ (íÝ³ë³½»ñÍáõÙ, ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ)
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ¨ ç»ñÙ³ÛÇÝ
³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ûñ·³Ý³Ï³Ý ¨ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ, åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð³ïáõÏ ³å³Ïáõ, Ë»ó»Õ»ÝÇ, Ñ³É³ÝÛáõÃÇ, Éí³óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ëï³óáõÙ
úùëÇ¹³óÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñ,
ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
Ð³Ï³ù³Ûù³ÛÇã Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ ëï³óáõÙ,
ëÝÝ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ë³Í³ïÙ³Ý,
·Éáóí³Íù³ÛÇÝ ó»Ë»ñ

51512000 02 01 3

²ÙáÝÇáõÙÇ ýïáñÇ¹

Ð»ÕáõÏ

52200211 02 01 3

Ø³É»ÇÝ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52200221 02 01 3

ØñçÝ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52200231 02 01 3

ø³ó³Ë³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52200241 02 01 3

²ÏñÇÉ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

52200300 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

52400201 02 01 3

úñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñ ¨ ÃÃáõÝ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñª
µÝáñáß ÏáÝÏñ»ï ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ü³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ, pH=10,1-11,5

52400202 02 01 3

Î³ÉÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ, pH=10,1-11,5

Ð»ÕáõÏ

52700600 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

52701000 02 01 3

öã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í ýáïáùÇÙÇÏ³ïÝ»ñ ¨
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
¸³µ³Õ³ÝÛáõÃ»ñÇ û·ï³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

52701500 02 01 3

êåÇï³Ï»óÝáÕ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52701600 02 01 3

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

î»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

52720226 02 01 3

Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ³Õ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ
(ÝÇïñ³ïÝ»ñÇ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ, Å³Ý·Ç Ñ»é³óÙ³Ý
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ)
ú·ï³·áñÍí³Í ëåÇï³Ï»óÝáÕ ÙáËñ³çáõñ (ùÉáñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ)
ÂÃí³ÑÇÙÝ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍí³Í Éí³óÙ³Ý çñ»ñ

Î³ßíÇ ¨ ÙáñÃáõ Ùß³ÏáõÙ, ýáïáÝÛáõÃ»ñÇ
ùÇÙÙß³ÏáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ¨ ï»ùëïÇÉ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

52702300 02 01 3

ºñ¨³ÏÇãÝ»ñÇ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52703000 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

52703032 02 01 3

¶Éáóí³ÍùÇ ¨ Ù»ï³Õ» Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñÇ
Ë³Í³ïÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ÃÃáõ Ë³Í³ïÙ³Ý Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ

52703033 02 01 3

äÕÇÝÓ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ë³Í³ïÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃ

Ð»ÕáõÏ

52703034 02 01 3

ºñÏ³Ã-åÕÇÝÓùÉáñÇ¹³ÛÇÝ Ë³Í³ïÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃ

Ð»ÕáõÏ

52703100 02 01 3

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍí³Í
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
üïáñ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

üáïá-ÏÇÝá³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, åáÉÇ·ñ³ýÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, é»Ýï·»Ý Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

52701800 02 01 3

52703121 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
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²å³Ïáõ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ,
ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ Ë³Í³ïáõÙ,
ÏÇñ³éáõÙÁ áñå»ë ÏáÝë»ñí³ÝïÝ»ñ
î»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ×³ñå»ñÇ
¨ ÛáõÕ»ñÇ ëï³óáõÙ
î»ùëïÇÉ ¨ Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¸»Õ»ñÇ ëï³óáõÙ, ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ
ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
äáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ, ÇáÝ³÷áË³Ý³ÏÙ³Ý
Ë»Å»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, ³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý ·áõé»ñª
ÓáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ, ³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý ·áõé»ñª
ÓáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
üáïáÝÛáõÃ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ ¨ Ùß³ÏáõÙ

52703102 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

52703105 02 01 3

øÇÙÇ³Ï³Ý ÝÇÏ»É³å³ïÙ³Ý û·ï³·áñÍí³Í
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
¾É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÝÇÏ»É³å³ïÙ³Ý
û·ï³·áñÍí³Í Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ
ÂÃí³ÛÇÝ ³Ý³·³å³ïÙ³Ý û·ï³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

52703106 02 01 3

²ÉÏ³É³-³Ý³·³å³ïÙ³Ý û·ï³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

52703129 02 01 3

ú·ï³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÛÃÝ»ñª ·³Éí³Ý³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
²ÉÏ³ÉÇ³Ï³Ý Ñáë

Ð»ÕáõÏ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

Ð»ÕáõÏ

Î³áõãáõÏÇ ¨ É³ù»ñÇ áõ Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ û·ï³·áñÍí³Í
ÉáõÍáõÛÃ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ
µáõÛë»ñÇ ËÝ³ÙùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
²¹áÝÇë, ´³ÛÉ»ïáÝ, Î³ñ³ï», è»·ÉáÝ, îØî¸
(ïÇñ³Ù), îáõµ³ñÇ¹, ü»Ýáñ³Ù, äÕÝÓÇ ûùëÇùÉáñÇ¹,
¾ñ³¹ÇÏ³Ý 6º
´áõÛë»ñÇ ËÝ³ÙùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ
´áõÛë»ñÇ ËÝ³ÙùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ, å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹
ìÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇçáóÝ»ñª ³Õïáïí³Í,
÷ã³ó³Í Ï³Ù ãÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí³Í ¨ ¹ñ³Ýó
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
´áõÛë»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
(÷áßÇ, Ù³Ýñ³÷áßÇ, ÏÝÓÇÏÝ»ñ) ¨ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ
´áõÛë»ñÇ å³ßïå³Ýáõ ÃÛ³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
ï³ñ³Ý»ñ (³åñ³Ýù³Ù³Ý)

Ð»ÕáõÏ

Î³åñáÉ³Ïï³ÙÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

52703103 02 01 3

52703600 02 00 3
52704942 02 01 3
53100301 07 01 3

53100399 08 01 3
53100500 08 01 3
53100800 01 01 3
53100900 01 01 3
53101000 13 01 3
53500222 13 01 3

Î³ËáõÛÃ (ëáõëå»Ý½Ç³)

êáñáõÝ

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

êáñáõÝ

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Îáßï

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Îáßï

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

53500500 01 01 3

¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ áã åÇï³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ³ñï³¹ñáõ ÃÛ³Ý
ÏÇë³ý³µñÇÏ³ïÝ»ñ
êÝÏ³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ

53500700 01 01 3

²Ëï³Ñ³ÝáÕ ÙÇçáóÝ»ñ

53501100 99 01 3

Üáñ áã áñ³ÏÛ³É ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ

²ÛÉ

53501200 99 01 3

öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý áã áñ³ÏÛ³É ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ

²ÛÉ

54100211 02 03 3

´³Ý»óí³Í ÏáÙåñ»ëáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ

Îáßï

Ð»ÕáõÏ
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¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ð³Ï³µÇáïÇÏÝ»ñÇ ¨ ¿Ý¹áÏñÇÝ
å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, ïáõñµÇÝÝ»ñÇ
ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ×Ýß³ÏÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ

54100212 02 03 3

´³Ý»óí³Í ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100213 02 03 3

Ð»ÕáõÏ

54100201 02 03 3

Ð³Éá·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ
ÛáõÕ»ñ
´³Ý»óí³Í ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ÛáõÕ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

54100202 02 03 3
54100203 02 03 3

´³Ý»óí³Í ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ
´³Ý»óí³Í ¹Ç½»É³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

54100204 02 03 3

´³Ý»óí³Í ³íÇ³óÇáÝ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100205 02 03 3

´³Ý»óí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100206 02 03 3

´³Ý»óí³Í ïñ³ÝëÙÇëÇáÝ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100207 02 03 3

Ð³Éá·»ÝÝ»ñ, åáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨
ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ µ³Ý»óí³Í
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ
Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³Ý»óí³Í
ùëáõù³ÛÇÝ ë³é»óÝáÕ ÛáõÕ»ñ
´³Ý»óí³Í ëÇÉÇÏáÝ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ

Ð»ÕáõÏ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ß³ñÅÇã³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
¹Ç½»É³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
³íÇ³óÇáÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ïñ³ÝëÙÇëÇáÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³Éá·»ÝÝ»ñ, åáÉÇùÉáñ³óí³Í ¹Çý»ÝÇÉÝ»ñ ¨
ï»ñý»ÝÇÉÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ Çñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ
ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÛáõÕ»ñ ¨
Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¾ÙáõÉëÇ³Ý»ñÇ ¨
¿ÙáõÉëÇ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ÏáÙåñ»ëáñ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

54100215 02 03 3
54100221 02 03 3
54100301 02 03 3
54100302 02 03 3
54100303 02 03 3
54100304 02 03 3
54100305 02 03 3
54100306 02 03 3
54100307 02 03 3

54400200 06 03 3
54100311 02 03 3

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

¾ÙáõÉëÇ³
Ð»ÕáõÏ
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²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, ïáõñµÇÝÝ»ñÇ
ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ×Ýß³ÏÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñ)
²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñ)
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñ)
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (Ý»ñùÇÝ ³ÛñÙ³Ý ß³ñÅÇãÝ»ñ)
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ³ÛÇÝ
Ï³Û³ÝÝ»ñ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³íÇ³óÇ³
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
Üáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÝ»ñÇ
»ÝÃ³Ï³Û³ÝÝ»ñ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³

54100312 02 03 3
54100313 02 03 3
54100315 02 03 3
54100321 02 03 3
54101100 02 03 3
54400201 06 03 3

54600200 06 03 3

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ð³Éá·»ÝÝ»ñ ãå³ñáõÝ³ÏáÕ ¨ Çñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÛáõÕ»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ùëáõù³ÛÇÝ
ë³é»óÝáÕ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñª Çñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ëÇÉÇÏáÝ³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
¹Ç½»É³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨ ÷³ÛÉ»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³Ý»óí³Í
¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñ ¨ ¿ÙáõÉëÇáÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 15%-Çó ³í»ÉÇ ÛáõÕ»ñ ¨ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

¾ÙáõÉëÇ³

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿Ý»ñ·³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, ïáõñµÇÝÝ»ñÇ
ïáõñµÇÝ³ÛÇÝ ×Ýß³ÏÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍáõÙ
²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ï³Õ³å³ñáõÙ, ÏéáõÙ,
»é³ÏóáõÙ, Ë³é³ï³·áñÍáõ ÃÛáõÝ,
åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ Ï³Õ³å³ñáõÙ ¨
Ùß³ÏáõÙ
ÚáõÕ³ÛÇÝ ½³ïÇãÝ»ñ, ÛáõÕ³ÛÇÝ
áñëÇãÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ÚáõÕ³ÛÇÝ ½³ïÇãÝ»ñ, ÛáõÕ³ÛÇÝ
áñëÇãÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Ø»ï³ÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ùß³ÏáõÙ

54600300 04 03 3

Ü³íÃáñëÇãÝ»ñÇó (µ»Ý½áñëÇãÝ»ñ) Ù³Ï»ñ»ë »ÉÝáÕ
Ã³Õ³ÝÃ
Ü³íÃ³½³ïÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³å³ñ³ËÛáõë

54601000 04 03 3

ÚáõÕ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÑÕÏÙ³Ý ³å³ñ³ËÛáõë

ÞÉ³Ù

54601501 04 03 3

ÞÉ³Ù

Ü³íÃÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ,
÷áË³¹ñáõÙ, û·ï³·áñÍáõÙ

54700100 04 01 3

Ü³íÃÇó ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ ¨ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(ï³Ï³éÝ»ñÇ, µ»éÝ³ñÏÕÝ»ñÇ, óÇëï»éÝÝ»ñÇ) Ù³ùñÙ³Ý
³å³ñ³ËÛáõë
²í³½áñëÇãÝ»ñÇ ßÉ³Ù (Ý³íÃÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ)

ÞÉ³Ù

²í³½áñëÇãÝ»ñ

54700200 03 00 3

ÚáõÕ³-µ»Ý½áñëÇãÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

54700300 04 01 3
54700500 04 01 3

Ü³íÃ³½³ïÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ßÉ³ÙÝ»ñ
êáÉÛ³ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

54701000 04 01 3
54701600 04 01 3

ÐÕÏÙ³Ý ßÉ³Ù (ÛáõÕ å³ñáõÝ³ÏáÕ)
Þ³ñÅ³Ï³½ÙÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Éí³óÙ³Ý
Ý³íÃ³ÛÇÝ ßÉ³Ù
Ü³íÃ³ÛÇÝ áñëÇãÝ»ñÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ùñÙ³Ý Ý³íÃ³ÛÇÝ
ßÉ³ÙÝ»ñ
ÚáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í Ù³ùñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ (ÛáõÕ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó ³í»ÉÇ)
ÚáõÕáïí³Í ûùëÇ¹³Ã³Õ³ÝÃ (ÛáõÕ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó ³í»ÉÇ)
ÚáõÕáïí³Í Ï³Ý»÷³Ã»É (ÛáõÕ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª
15%-Çó ³í»ÉÇ)

ÞÉ³Ù

54701900 04 01 3
54702000 04 01 3
54902701 01 03 3
54903001 04 03 3
54903002 01 03 3

¾ÙáõÉëÇ³

ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý-ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ

ÞÉ³Ù

ÞÉ³Ù

57

Îáßï
ÞÉ³Ù
Îáßï

ÚáõÕ³ÛÇÝ ½³ïÇãÝ»ñ, ÛáõÕ³ÛÇÝ
áñëÇãÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ä³ñ½í³Íù³½ïÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ,
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
Ø»ï³ÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ùß³ÏáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ,
³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ
î»ËÝ³ÍÇÝ íÃ³ñÝ»ñ, Ï»Õï³çñ»ñÇ
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ

54903003 01 03 3
55200200 02 01 3
55200300 02 01 3
55200500 02 01 3

ÚáõÕáïí³Í ³ëµ»ëï-·ñ³ýÇï³ÛÇÝ ËóáõÏ³ÛÇÝ
Éóí³Íù (ÛáõÕ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó ³í»ÉÇ)
øÉáñµ»Ý½áÉ
ºéùÉáñÙ»Ã³Ý (ùÉáñáýáñÙ)

Îáßï
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

Î»Õï³çñ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
åáÉÇÙ»ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ë³éÝ³½¹³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ
¸Ç¿É»ÏïñÇÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ,
ë³éÝ³½¹³ÏÝ»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, É³ù»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ, åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ« ý³µñÇÏ³Ý»ñ ¨ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ,
Ñ³·áõëïÇ ùÇÙÙ³ùñÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ùÇÙÙ³ùñÙ³Ý
ï»Õ³Ù³ë»ñ, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÏ

55200600 02 01 3

ê³éÝ³½¹³ÏÝ»ñ, åáñáýáñÝ»ñ ¨ ýïáñ³ÍË³çñ³ÍÇÝ
å³ñáõÝ³ÏáÕ ÉáõÍÇãÝ»ñ
¸ÇùÉáñÙ»Ã³Ý

55200900 02 01 3

î»ïñ³ùÉáñ¿Ã³Ý

Ð»ÕáõÏ

55200110 02 01 3

î»ïñ³ùÉáñÙ»Ã³Ý

Ð»ÕáõÏ

55200120 02 01 3

1,1,1-»éùÉáñ¿Ã³Ý

Ð»ÕáõÏ

55300101 02 07 3

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
³ó»ïáÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
¿ÃÇÉ³ó»ï³ïÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
¿ÃÇÉ»Ý·ÉÇÏáÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ« ùÇÙÙ³ùñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

Ð»ÕáõÏ

55300600 02 07 3

´»Ý½áÉÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

55300601 02 07 3

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
µ»Ý½áÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

55301001 02 07 3

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
¹Ç¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ »Ã»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ÍÍÙµ³ÍË³çñ³ÍÝÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ïáÉáõáÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý,
ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñÏ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ë³é»óÝáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ
ÏÇñ³éáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¹Çá¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
³ñÍÝÇ ¨ É³ù»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¹Çá¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³ñÍÝÇ ¨
É³ù»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ññ³ï»ËÝÇÏ³
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ùëÇÉáÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
ä»ñùÉáñ¿ÃÇÉ»Ý

Ð»ÕáõÏ

55300201 02 07 3
55300401 02 07 3

55302101 02 15 3
55302501 02 07 3
55302701 02 07 3
55201600 02 01 3

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
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øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¹Çá¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³ñÍÝÇ ¨
É³ù»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ý»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ð³·áõëïÇ ãáñ ùÇÙÙ³ùñáõÙ,
×³ñå³½ñÏáõÙ

55500700 01 01 3

ÈáõÍÇãÝ»ñ Ï³Ù Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ý»ñÏ»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³Ï³éÝ»ñáõÙ ¨
ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ããáñ³ó³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í
ÛáõÕ³Ý»ñÏ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

Ü»ñÏ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ÏÇñ³éáõÙ

Îáßï

ÈáõÍÇãÝ»ñ Ï³Ù Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ É³ù»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³Ï³éÝ»ñáõÙ ¨
ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ããáñ³ó³Í ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í
ÛáõÕ³ÛÇÝ É³ù»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

Ü»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
É³ù³å³ïáõÙ, É³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ
È³ù³-Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ÏÇñ³éáõÙ

55500803 01 01 3

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í
Ë»Å³ÛÇÝ É³ù»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

55500808 01 01 3

Îáßï

55500900 01 01 3
55501400 01 01 3
55502906 01 01 3
55502907 11 01 3
55700200 01 00 3

´áõÃÇÉ³ó»ï³ïáí ¨ ³ó»ïáÝáí Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáõÙ É³ùÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
îå³·ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ü»ñÏáÕ ·áõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
äáÉÇ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ·áõ Ý»ñ³Ý·áÕ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
¶áõÝ³íáñáÕ ³¿ñá½áÉ
Ê»Å»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

55700203 01 01 3
55700205 01 01 3

²ÝÇÉÇÝá-ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ
Ø»É³ÙÇÝá-ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ

Îáßï
Îáßï

55700206 01 01 3

ØÇ½³ÝÛáõÃ³ÛÇÝ- ýáñÙ³É¹»ÑÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ

Îáßï

55700209 01 01 3
55700300 01 01 3

ä»Ýï³ýï³É³ÛÇÝ Ë»Å»ñ
âÏ³ñÍñ³ó³Í Ë»Å»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï
Îáßï

55700302 01 01 3
55700501 01 01 3

Ê»Å»ñ ïáÉáõáÉÇ, ý»ÝáÉÇ ¨ çñÇ Ë³éÝáõñ¹áõÙ
¾åûùëÇ¹³ÛÇÝ ëáëÝÓÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï
Îáßï

58200100 01 01 3

¼ïÇã ·áñÍí³ÍùÝ»ñ ¨ å³ñÏ»ñª íÝ³ë³Ï³ñ
(ûñ·³Ý³Ï³Ý) ³Õïáïí³Íáõ ÃÛ³Ùµ
ú·ï³·áñÍí³Í ½ïÇã ·áñÍí³ÍùÝ»ñ (ÝÇïñáÝ D, M, C)

Îáßï

¼ïÇã ·áñÍí³ÍùÝ»ñ ¨ å³ñÏ»ñª íÝ³ë³Ï³ñ
(³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý) ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ùµ
ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ï»ùëïÇÉ ÝÛáõÃ»ñª íÝ³ë³Ï³ñ
(ûñ·³Ý³Ï³Ý) ³Õïáïí³Íáõ ÃÛ³Ùµ
ö³Ã»Ã³íáñÙ³Ý ï»ùëïÇÉ ÝÛáõÃ»ñª íÝ³ë³Ï³ñ
(³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý) ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ùµ

Îáßï

55500702 01 01 3
55500800 01 01 3
55500802 01 01 3

58200131 01 01 3
58200200 01 01 3
58200300 01 01 3
58200400 01 01 3

59

Îáßï

Îáßï

Ü»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
É³ù³å³ïáõÙ, É³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ
Ü»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
É³ù³å³ïáõÙ, É³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ
äÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ, É³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
äáÉÇ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ü»ñÏ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
äáÉÇ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
äáÉÇ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
æ»ñÙ³÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
¨ í³é³ñ³ÝÝ»ñ
¾É»Ïïñ³Ù»ÏáõëÇã É³ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
Þ»ñï³íáñ åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ÃÕÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
êáëÝÓÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ,
ëÇÝÃ»ïÇÏ Ýñµ³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
äÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ,
Ï³ÑáõÛùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
È³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
È³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨
ÏÇñ³éáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
êå³éÙ³Ý Ã³÷áÝ

Îáßï

êå³éÙ³Ý Ã³÷áÝ

Îáßï
Îáßï
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

Îáßï

58200500 01 01 3

ö³ÛÉ»óÙ³Ý ¨ Ù³ùñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ (µáõñ¹, Ã³ÕÇù)
íÝ³ë³Ï³ñ ³ÕïáïÇãÝ»ñáí

Îáßï

58200503 01 01 3
58200506 01 01 3

È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñáí ³Õïáïí³Í ÑÝáïÇÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ÑÕÏ³Ï³ßÇ Ïï³íÇ íñ³

Îáßï
Îáßï

58200507 01 01 3
58200508 01 01 3

Î³å³ñáí ³Õïáïí³Í É³Ã»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ³Õïáïí³Í ÷³ÛÉ»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ

Îáßï
Îáßï

58300902 01 01 3
58300904 01 01 3
58300905 01 01 3
59300400 01 01 3

äáÉÇùÉáñíÇÝÇÉ³ÛÇÝ Å³å³í»ÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ï»ùëïñáÉÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ³ë»ÕÝ³íáñ Å³å³í»Ý³ÛÇÝ ë³Ýñ
Ä³ÙÏ»ï³Ýó é»³ÏïÇíÝ»ñ

Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï

59301000 01 01 3

¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ëï³óí³Í áã åÇï³ÝÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝó
µÝáõÛÃÁ ¨/Ï³Ù Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ ¨/Ï³Ù ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ å³ñ½³µ³Ýí³Í ã¿

Îáßï

59400200 02 01 3

Ø³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇí Ñ»ÕáõÏ ÝÛáõÃ»ñ

Ð»ÕáõÏ

59500704 01 01 3

Îáµ³Éï å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
ÜÇÏ»É å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
üáëýáñ³Ï³Ý ÃÃáõ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
ì³Ý³¹ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
öã³ó³Í, ³Õïáïí³Í ³ÛÉ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ ¨
¹ñ³Ýó ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
´»Ý½ÇÝÇ åÇñáÉÇ½Ç Ïáùë

Îáßï

92110102 13 01 3

Սպառողական հատկությունները կորցրած
կապարե կուտակիչներ՝ առանց էլեկտրոլիտի

92360200 01 01 3
94100900 04 01 3

êå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í«
ã³Õïáïí³Í ÝÇÏ»É³å³ï åÕÝÓ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ
æñÇ ùÇÙÙ³ùñÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

94300300 04 01 3

ÎáÛáõÕáõ ¨ Ñáñ³ïÇå ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñáñ»ñÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

97010100 01 05 3

Ø³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
µÅßÏ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
(í³ñ³ÏÇã)

Îáßï

59500705 01 01 3
59500714 01 01 3
59500716 01 01 3
59509903 01 01 3
59900090 01 01 3

Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï

ÞÉ³Ù
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²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ,
¹»ï³ÉÝ»ñÇ, ÏáÝ¹»Ýë³ïáñÝ»ñÇ ÷³ÛÉ»óáõÙ, ëñµáõÙ, Ï³ÑáõÛùÇ Ñ³ñ¹³ñáõÙ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëñµáõÙ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëñµáõÙ, ÷³ÛÉ»óáõÙ,
Ï³ÑáõÛùÇ Ñ³ñ¹³ñáõÙ
îå³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëñµáõÙ, ÷³ÛÉ»óáõÙ,
Ï³ÑáõÛùÇ Ñ³ñ¹³ñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ÆÝëïÇïáõïÝ»ñ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, ³é¨ïáõñ
ÆÝëïÇïáõïÝ»ñ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Éí³óáÕ
¨ Ù³ùñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ, ·³½Ç, ·áÉáñßáõ ¨
çñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ µ³ßËáõÙ
¾ÃÇÉ»ÝÇ, åñáåÇÉ»ÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ,
ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, ë³ñù³ßÇÝáõÃÛáõÝ
æ»ñÙ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý çñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ï»Ýë³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÙ
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)

97010200 01 05 3

²Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý, ÙÇç³ï³½»ñÍÙ³Ý ¨ ÏñÍáÕÝ»ñÇ
áãÝã³óÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

97010400 01 05 3

´ÅßÏ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ, áñáÝù íï³Ý· »Ý
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Ëï³Ñ³ñÙ³Ý Ï³Ù íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ
³éáõÙáí
¶áñÍ³Íí³Í ÙÇ³Ýí³· Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñ

Îáßï

97010800 13 05 3
97030200 01 01 3
97030400 01 05 3
97030600 13 01 3
97040100 99 01 3

ì³ñ³Ï³½»ñÍÙ³Ý ³ÝïÇë»åïÇÏ ÝÛáõ Ã»ñª ÷ã³ó³Í,
µ³Ý»óí³Í
øÇÙÇ³Ï³Ý Ï³Ù Ù³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý ³¿ñá½áÉÝ»ñÇó
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñª ÷ã³ó³Í Ï³Ù µ³Ý»óí³Í
öã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í ¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
ï³ñ³Ý»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï
Îáßï
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
²ÛÉ

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ
¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ
¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ

øÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ, Ï»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ,
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ, ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñÇ áõ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ, áñáÝù
·áÛ³ó»É »Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ¨ ·³½»ñª µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³¿ñá½áÉ³ÛÇÝ
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
µ»éÝ³ñÏÕ»ñáõÙ (÷ã³ó³Í, íÝ³ëí³Í Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Çñ»Ýó å³ßïå³ÝÇã Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í)
ìï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý 4-ñ¹ ¹³ë
Â³÷áÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
²·ñ»·³ï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ ¨
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ó¨Á
î»Õ³ÛÇÝ Ù³ùñáÕ Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ïÕÙ³½ïÇãÝ»ñÇ ßÉ³Ù
ÞÉ³Ù

²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

11135100 13 00 4

ä³Ñ³ÍáÛ³óí³Í ¨ ë³é»óí³Í ÙÃ»ñùÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
(ÙÇë, ÓáõÏ)

ØëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ë³éó³ÏáÙµÇÝ³ï

11136200 13 01 4

Ä³ÙÏ»ï³Ýó å³Ñ³ÍáÝ»ñ ³å³Ï» ¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
ï³ñ³Ý»ñáõÙ

11137100 13 01 4

ä³Ñ³ÍáÛ³óí³Í ¨ ë³é»óí³Í ÙÃ»ñùÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
(ÙÇñ·, µ³Ýç³ñ»Õ»Ý)

11139030 02 00 4

êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ Ýëïí³Íù

11140200 11 99 4
11141100 04 00 4
11141200 99 00 4

²ÍÇÏÇ ÷áßÇ
¶³ñ»çñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßÉ³Ù ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
¸»ý»Ï³ï

97090200 13 01 3

Ì³ÍÏ³·ÇñÁ
11141903 04 00 4

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Ð»ÕáõÏ
öáß»ÝÙ³Ý
ÞÉ³Ù
²ÛÉ
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´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ì³·áõÙÁ
Î»Õï³çñ»ñÇ ã»½áù³óáõÙ

ä³Ñ³ÍáÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äïáõÕ- µ³Ýç³ñ»Õ»Ý³ÛÇÝ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
¶³ñ»çñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶³ñ»çñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Þ³ù³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

11141300 03 00 4

¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ýëïí³ÍùÝ»ñ

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

11141400 03 00 4

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

11141401 05 00 4

¾ÃÇÉ ëåÇñïÇ ¨ Ï»ñ³ÛÇÝ ËÙáñÇãÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñ
ÐÇ¹ñáÉÇ½³ÛÇÝ ÉÇ·ÝÇÝ

11141402 04 00 4

ÐÇ¹ñáÉÇ½Ç ßÉ³Ù

11142200 04 00 4
11400101 11 00 4
11400202 11 00 4
11401501 01 00 4

ÌË³Ëáï³·áñÍáõÃÛ³Ý ßÉ³Ù
êáõñ×Ç ÷áßÇ
Â»ÛÇ ÷áßÇ
Ð³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ ÷áßáõ ï»ëùáí

ÞÉ³Ù
öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

11710500 11 00 4

Ð³Ù³Ïóí³Í Ï»ñÇ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

11720002 13 01 4

Ä³ÙÏ»ï³Ýó ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù

11720300 13 01 4

Ä³ÙÏ»ï³Ýó ÙÃ»ñù ³å³Ï» ¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
ï³ñ³Ý»ñáõÙ

11720400 13 01 4

öã³ó³Í, ³Õïáïí³Í Ï³Ù ãÙ³ÏÝßí³Í ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù

11720500 13 01 4

ìÝ³ë³Ï³ñ (íï³Ý·³íáñ) ëÝÝ¹³ÛÇÝ Ñ³í»ÉáõÏÝ»ñ Ï³Ù
Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù

11720600 13 01 4

Ü³ïñÇáõÙÇ ³Õ»ñÇ µ³ñÓñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù

11720700 08 01 4

öáßÇ³óí³Í Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëÝáõÝ¹ª Å³ÙÏ»ï³Ýó Ï³Ù
ãÙ³ÏÝßí³Í
´áõë³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Ö³ñå³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñª µáõë³Ï³Ý ÛáõÕ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ö³ñå³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñª Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÛáõÕ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ
´áõë³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
Éí³óÙ³Ý ÛáõÕ³ÛÇÝ ¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñ

12300300 00 00 4
12300400 00 00 4
12500100 00 00 4
12500200 00 00 4
12500301 06 00 4
12500401 06 00 4

¶»É, ÏáÉáÇ¹, ¹áÝ¹áÕ, Å»É
ÞÉ³Ù

Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ÛáõÕ³ÛÇÝ ¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
êáñáõÝ

²é¨ïáõñ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹
²é¨ïáõñ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹
²é¨ïáõñ
²é¨ïáõñ
²é¨ïáõñ

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

¾ÙáõÉëÇ³
¾ÙáõÉëÇ³
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¶ÇÝ»ÝÛáõÃ»ñÇª åïÕ³Ñ³ï³åïÕ³ÛÇÝ
·ÇÝÇÝ»ñÇ, ß³Ùå³ÛÝÇ, ÏáÝÛ³ÏÇ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ßß³ÉóáõÙ
êåÇñïÇ ¨ Ï»ñ³ÛÇÝ ËÙáñÇãÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
êåÇñïÇ ¨ Ï»ñ³ÛÇÝ ËÙáñÇãÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
êåÇñïÇ ¨ Ï»ñ³ÛÇÝ ËÙáñÇãÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÌË³Ëáï³·áñÍáõÃÛáõÝ
êáõñ×Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â»ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõ Ý ¨
û·ï³·áñÍáõÙ
êåÇï³Ïáõó³íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ
Ëï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²é¨ïáõñ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝáõÝ¹

ÚáõÕ³ÛÇÝ ³Õ³óÝ»ñ, û×³éÇ, Ù³ùñáÕ ¨
Éí³óáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
µ³ù»ñÇ ¨ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ÚáõÕ³ÛÇÝ ³Õ³óÝ»ñ, û×³éÇ, Ù³ùñáÕ ¨
Éí³óáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
µ³ù»ñÇ ¨ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

12600100 02 00 4

Ð»ÕáõÏ
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

12700400 05 00 4

´áõë³Ï³Ý ÑáõÙùÇó ùë³ÛáõÕ»ñÇ ¨ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ ÛáõÕ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í µáõë³Ï³Ý ÛáõÕ»ñ
´áõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÛáõÕ»ñÇ Ù³ùñ³Ùß³ÏáõÙÇó
³é³ç³ó³Í Ã³÷áÝÝ»ñ
¼³ïÙ³Ý ßÉ³Ù

12900100 00 00 4

ÚáõÕ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ëåÇï³Ï»óÝáÕ Ï³íÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý

13100101 01 00 4
13100102 01 00 4
13100401 03 00 4

Ð³íÇ ÑÝ³ó³Í Í»ñï
´³¹Ç, ë³·Ç ÑÝ³ó³Í Í»ñï
Êáßáñ »Õç»ñ³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ã³ñÙ ·áÙ³Õµ

Îáßï
Îáßï
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

13100402 01 00 4
13100403 01 00 4
13100405 03 00 4
13100406 03 00 4
13200700 01 00 4
14100100 00 00 4
14100200 01 00 4
14100300 01 00 4
14700201 01 00 4

Êá½Ç ÑÝ³ó³Í ·áÙ³Õµ
Ø³Ýñ »Õç»ñ³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ã³ñÙ ·áÙ³Õµ
ÒÇáõ Ã³ñÙ ·áÙ³Õµ
¶³½³Ý³µáõÍáõÃÛ³Ý Ã³ñÙ ·áÙ³Õµ
ö»ïáõñÝ»ñÇ ¨ ³Õí³Ù³½Ç Ã³÷áÝÝ»ñ
ØáñÃ³÷³é
Ø³ßÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý ËáÝ³í Ýñµ³Ï³ßÇ
Ø³ßÏÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¹áÝ¹áÕ³ÛÇÝ Ýñµ³Ï³ßÇ
øñáÙ³óí³Í Ýñµ³Ï³ßíÇ »½ñ³Ïïñí³ÍùÝ»ñ

Îáßï
Îáßï
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Îáßï
îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
Îáßï
Îáßï
Îáßï

14700202 01 00 4

øñáÙ³óí³Í Ï³ßíÇ ï³ß»ÕÝ»ñ

Îáßï

14700203 01 00 4

ä³ïñ³ëïÇ ùñáÙ³óí³Í Ï³ßíÇ »½ñ³Ïïñí³ÍùÝ»ñ

Îáßï

14700400 00 00 4

Î³ßíÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨ Ï³í» ÷áßáõ ËÛáõë

14700601 13 00 4

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ßí» ÏáßÇÏÝ»ñ

17110100 01 00 4

Î»Õ¨Ç Ã³÷áÝÝ»ñ

17110102 01 00 4

ÐáÕÇ Ë³éÝáõñ¹áí Ï»Õ¨

17110700 11 00 4

Ø³ùáõñ µÝ³Ï³Ý ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ÑÕÏáõÙÇó ³é³ç³ó³Í
÷³Ûï³÷áßÇ

12600200 02 00 4
12600500 00 00 4

Ð»ÕáõÏ

¶»É, ÏáÉáÇ¹, ¹áÝ¹áÕ, Å»É

îíÛ³ÉÝ»ñÁ áñáßí³Í ã»Ý
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

Îáßï
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öáß»ÝÙ³Ý

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëïáõ·áõÙ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ,
ùëáõùÝ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ
ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÚáõÕÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ö³ñå³ÛáõÕ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
½ï³ñÏÙ³Ý ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ö³ñå³ÛáõÕ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
½ï³ñÏÙ³Ý ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÂéãÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
ÂéãÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
Î»Ý¹³Ý³µáõÍáõÃÛáõÝ, Ùë³ïáõ ¨
Ï³ÃÝ³ïáõ Ëáßáñ »Õç»ñ³íáñ
³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ µáõÍáõÙ
Êá½³µáõÍáõÃÛáõÝ
Î»Ý¹³Ý³µáõÍáõÃÛáõÝ
Î»Ý¹³Ý³µáõÍáõÃÛáõÝ
Î»Ý¹³Ý³µáõÍáõÃÛáõÝ
Î»Ý¹³Ý³µáõÍáõÃÛáõÝ, ÃéãÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
´Ý³Ï³Ý Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
´Ý³Ï³Ý Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
´Ý³Ï³Ý Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³ßíÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, µÝ³Ï³Ý
Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ
Î³ßíÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, µÝ³Ï³Ý
Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ
Î³ßíÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, µÝ³Ï³Ý
Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ
Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ï³ßí»
³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»ÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³ßí» Çñ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ áãÝã³óáõÙ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

17120101 01 01 4

Üñµ³ï³Ëï³ÏÇ »½ñ³Ïïñí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ

Îáßï

17120102 01 01 4

Ü³Ë³å³ïñ³ëïí³Í Ýñµ³ï³Ëï³ÏÇ Ëáï³Ý,
áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ

Îáßï

17120201 01 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ÷³Ûï³Ã»÷

Îáßï

17120202 01 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ï³ß»Õ

Îáßï

17120203 01 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý »½ñ³Ïïñïí³Íù ¨ Ïïáñï³Ýù

Îáßï

17120204 01 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ áã É³íáñ³Ï
ë³ÉÇÏÝ»ñ ¨ Ëáï³Ý

Îáßï

17120205 11 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

17120206 04 01 4

0,2-2,5% Ï³åáÕ Ë»Å»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ó³Í
ËÛáõë
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñª ³Û¹ ÃíáõÙª
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý¹»Éáõó ¨ Ù³ëÝ³ï»Éáõó ³é³ç³ó³Í

ÞÉ³Ù

17120500 01 00 4
17120701 01 01 4
17120800 01 01 4
17122000 01 01 4
17130201 01 03 4
17130202 01 03 4

Îáßï

5%-³Ýáó (NH 4)2HPO4 ÉáõÍáõÛÃáí Ý»ñÍÍí³Í
÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñ (ÉáõóÏáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ)
ö³ÛïÇ Ã³÷áÝÝ»ñª Ý»ñÍÍí³Í ÛáõÕ»ñáí (ëÛáõÝ»ñ,
Ï³ÛÙ»ñ)

Îáßï

âï»ë³Ï³íáñí³Í, Ý»ñÍÍí³Í ¨ å³ïí³Í
÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï³Ã»÷ (ÛáõÕÇ
µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ - 15% -Çó å³Ï³ë)
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï» ï³ß»Õ (ÛáõÕÇ
µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ - 15% -Çó å³Ï³ë)

Îáßï

Îáßï
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Îáßï
Îáßï

Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ðñ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ÷³Ûï» ï³ñ³Ý»ñÇ ¨
³Ù³Ý»Õ»ÝÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ë»ñÇ, ÷³Ûï³ï³ß»Õ³ÛÇÝ
ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï, ß»Ýù»ñÇ
ù³Ý¹áõÙ, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ, Ã»Ã¨
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ÈáõóÏáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
ëÛáõÝ»ñÇ, Ï³åÇ ·Í»ñÇ ¨
¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ
ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ

17130301 01 03 4
17130302 01 03 4
17190101 01 00 4
17190102 01 00 4
17190103 01 00 4
17190104 11 00 4
17190105 04 00 4
17190106 01 00 4

17207000 01 03 4

´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ÷³Ûï³Ã»÷ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ -15% -Çó å³Ï³ë)
´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ï³ß»Õ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15% -Çó å³Ï³ë)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ ÷áßÇ (ûñÇÝ³Ïª ÷³Ûï³Ã»÷
å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»-ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ ï³ß»Õ (ûñÇÝ³Ïª ÷³Ûï³Ã»÷
å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»-ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ ÷áßÇ ¨ ï³ß»Õ (ûñÇÝ³Ïª ÷³ÛïÇ
Ã»÷ ¨ ï³ß»Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»-ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù
÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ Ùß³ÏáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÷áßÇ
(ûñÇÝ³Ïª ÷³Ûï³÷áßÇ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ Ùß³ÏáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ËÛáõë
(ûñÇÝ³Ïª ÷³Ûï³ËÛáõë å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»-Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
î³ñ³ï»ë³Ï ÷³ÛïÇ Ùß³ÏáõÙÇó ³é³ç³ó³Í
»½ñ³Ïïñïí³Íù (ûñÇÝ³Ïª »½ñ³Ïïñïí³Íù
å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³Ûï»-ï³ß»Õ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ÷³Ûï»Ã»Éù³íáñ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ)
ö³Ûï³Ïá×»ñ

Îáßï

Îáßï

úñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
úñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ, ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

öáß»ÝÙ³Ý

ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

ÞÉ³Ù

ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

ö³Ûï³Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

ÐÇÝ ÷³Ûï³Ïá×»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙÁ
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»ÉÇë
úñ·³Ý³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ
ÛáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ,
÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ

Îáßï

17211000 01 03 4

ö³Ûï³Ã»÷, ï³ß»Õª ³Õïáïí³Í ûñ·³Ý³Ï³Ý
ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí (Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ, É³ù»ñ,
Ý»ñÏ»ñ)

17211020 08 03 4

ÚáõÕáí Ý»ñÍÍí³Í ÷³Ûï³Ã»÷

17213000 13 00 4

18720101 01 01 4

ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñ ¨ ÷³Ûï» ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñª
³Õïáïí³Í ûñ·³Ý³Ï³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí
(Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ, É³ù»ñ, Ý»ñÏ»ñ)
ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñ ¨ ÷³Ûï» ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñª
³Õïáïí³Í ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí
(ÃÃáõÝ»ñ, ³Õ»ñ)
È³ù³å³ïí³Í ÃÕÃ» Ã³÷áÝÝ»ñ

18720102 01 01 4

ÂÕÃ» ëáëÝÓ³Å³å³í»ÝÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

18720200 01 01 4

üáïáÃÕÃÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

18720401 01 01 4

èáõµ»ñáÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

17214000 13 00 4

Îáßï

êáñáõÝ
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Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

ÚáõÕ»ñÇ Ý»ñÍÍáõÙ, ÷³Ã»Ã³íáñáõÙ,
÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ïá·áñáõÙ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï«
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ÑáÕ³ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ïñ³Ýëåáñï«
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ÑáÕ³ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³Ýáñá·Ù³Ýß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÂÕÃÇ, ëïí³ñ³ÃÕÃÇ ¨ Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
üáïáÏÇÝá³ñï³¹ñ³ÝùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ëïí³ñ³ÃáõÕÃéáõµ»ñáÇ¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

18720402 01 01 4

îáÉÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

18790100 01 00 4

Îáßï

19901000 07 00 4

ÂÕÃÇ ¨ ëïí³ñ³ÕÃÇ ï³ñ³ï»ë³Ï Ã³÷áÝÝ»ñ
(ûñÇÝ³Ïª ýáïáÃáõÕÃ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ)
ú×³é³·áñÍáõÃÛ³Ý Ýëïí³ÍùÝ»ñ

19901100 99 00 4

²ÕÇùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

31110201 01 00 4

Îáßï

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÓáõÉáõÙ

Îáßï

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÓáõÉáõÙ

Îáßï

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÓáõÉáõÙ

Îáßï

31100500 01 00 4

´³Ý»óí³Íª ³ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛ³Ý Ë³éÝÇãÝ»ñÇ
³ÕÛáõë³å³ïáõÙ
´³Ý»óí³Íª ³ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛ³Ý Ñ³ÉÙ³Ý ¨
í»ñ³ÓáõÉÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³å³ïáõÙ
´³Ý»óí³Íª ³ÉÛáõÙÇÝ» ³ñï³¹ñáõ ÃÛ³Ý
¿É»ÏïñáÉÇ½»ñÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³å³ïáõÙ
àã Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ í³é³ñ³Ý³ÛÇÝ
ç³ñ¹áÝÝ»ñ
î³ù³óÝáÕ ¨ ³ÛñáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ

31100700 01 00 4

øñáÙáÙ³·Ý»½Çï

Îáßï

Ê»ó»Õ»ÝÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ðñ³Ñ»ëï ÝÛáõÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31100800 01 00 4

Ø»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ í³é³ñ³Ý³ÛÇÝ
ç³ñ¹áÝÝ»ñª ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí

Îáßï

²ÉÛáõÙÇÝÇ ÓáõÉáõÙ

31100900 01 00 4

Îáßï

Ê»ó»Õ»ÝÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31101100 01 00 4

àã Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ í³é³ñ³Ý³ÛÇÝ
ç³ñ¹áÝÝ»ñª ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí
Ø»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ¨ ÓáõÉÙ³Ý Ë×³Ñ³ïÇÏ (Ëáï³Ý)

Îáßï

31200500 01 01 4

²ÉÛáõÙÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã»Ã¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ëï³óù

Îáßï

31200600 01 00 4
31200700 01 00 4

Ø³·Ý»½ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã»Ã¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ëï³óù
Ê³ñ³Ù ¿É»ÏïñáÉÇ½Çó, Ñ³ÉáõÛÃÇó

Îáßï
Îáßï

31200800 01 00 4
31201100 01 00 4
31201703 11 01 4

ºé³Ï³Éí³Í »ñÏ³ÃÇ ûùëÇ¹
²ÉÛáõÙÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Õ³ÛÇÝ Ë³ñ³Ù
²ÉÛáõÙÇÝÇ ûùëÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷áßÇ

31201800 01 00 4

¿É»Ïïñ³í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31201810 01 00 4

¾É»ïñ³í³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ý»ñáëÇÉÇóÇáõÙÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31202300 01 01 4

²ÛÉ ÓáõÉÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ ÷áßÇ, ÙáËÇñ, ëï³óù

Îáßï

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ÓáõÉÙ³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ¨ ³ÉÛáõÙÇÝÇ
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø³·Ý»½ÇáõÙÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ÓáõÉÙ³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ÓáõÉáõÙ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ÉÛáõÙÇÝÇ ¨
³ÉÛáõÙÇÝÇ Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
¶áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

31110202 01 00 4
31110204 01 00 4
31100400 01 00 4

Î³ËáõÛÃ (ëáõëå»Ý½Ç³)
²ÛÉ

Îáßï

Îáßï
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
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ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ëïí³ñ³ÃáõÕÃéáõµ»ñáÇ¹³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ ¨
ÏÇñ³éáõÙ
ú×³éÇ ¨ ×³ñå³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ íñ³ ³ÛÉ
Éí³óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ØëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

31202510 01 01 4

àã Ù»ï³Õ³·áñÍ³Ï³Ý ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ
Ë³ñ³Ù

Îáßï

Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ý»ñáÑ³Ù³Ñ³Éí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31202900 01 01 4

Îáßï

31300500 01 00 4

²ÉÛáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý í»ñ³ÓáõÉÙ³Ý
í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù
²ÍËÇ ÙáËÇñ, Ï³Ãë³Û³ïÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù

31300700 01 00 4

Î³Ãë³Û³ïÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù

Îáßï

31300801 01 01 4

Îñ³Ï³ÛÇÝ íÝ³ë³½»ñÍÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ Ë³ñ³Ù ¨
ÙáËÇñ
ØáËÇñ

Îáßï

²ÉÛáõÙÇÝÇ ¨ ³ÉÛáõÙÇÝÇ
Ñ³Ù³ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ÆÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ãë³Û³ïÝ»ñ, ³ÍËÇ
³ÛñáõÙ (·áÉáñßáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ)
ÆÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ãë³Û³ïÝ»ñ, í³é»ÉÇùÇ
³ÛñáõÙ (·áÉáñßáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ)
²ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ

²í³Ý¹³Ï³Ý í³é»ÉÇùáí ÑÝáó³ÛÇÝ Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ
÷áß»áñëÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ïáßï
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý É»éÝ³³í³½

Îáßï

31300802 01 00 4
31301400 01 01 4
31400100 08 00 4

Îáßï

Îáßï

êáñáõÝ

31400200 08 00 4

Ø³ùñáÕ ¨ ³í³½³ßÇÃ³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³í³½Ç
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ (Ù»ï³Éáõñ·Ç³)

êáñáõÝ

31400300 11 00 4

ê¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÑÕÏáõÙÇó ¨ ÷³ÛÉ»óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í
ÑÕÏ³÷áßÇ (Ù»ï³ÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 50%-Çó
å³Ï³ë)
²å³Ï» Ã»Éù»ñÇ, ³å³Ï», Ã»Éù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
³å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

öáß»ÝÙ³Ý

31400500 01 99 4

Îáßï

31400502 01 99 4

²å³Ï» Ã»Éù»ñÇ ÷³÷áõÏ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

31400508 12 99 4

²å³Ï» µ³Ùµ³ÏÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Â»Éù

31400511 99 00 4

²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÇ Ã³÷áÝÝ»ñª åÕÝÓáí

31400601 11 00 4

Î»ñ³Ù½Çï³ÛÇÝ ÷áßÇ

²ÛÉ

öáß»ÝÙ³Ý
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ÐáõÙùÇ ÃÕÃ» å³ñÏ»ñÇ, ³Õïáïí³Í
½ïÇãÝ»ñÇ ³ÛñáõÙ, Ï»Õï³çñ»ñÇ
Ýëïí³ÍùÝ»ñ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ë»ó»·áñÍáõÃÛáõÝ,
ÍË³·³½»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³Õ³å³ñÙ³Ý ëï³¹Ç³,
Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇó ÓáõÉí³ÍùÇ Ñ³ÝáõÙ
Ø³ùñáÕ ¨ ³í³½³ßÇÃ³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ` ÓáõÉáõÙÇó Ñ»ïá
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ,
Ñ³ëïáó³ßÇÝáõÃÛáõÝ
²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ³å³Ï» Ã»Éù»ñÇ
¨ ³å³Ï» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ,
ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ÝÛáõ Ã»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ³å³Ï» Ã»Éù»ñÇ
¨ ³å³Ï» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ, ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã
ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ³å³Ï» Ã»Éù»ñÇ
¨ ³å³Ï» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ, ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã
ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ³å³Ï» Ã»Éù»ñÇ
¨ ³å³Ï» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ, ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã
ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
²å³Ï»åÉ³ëïÇÏÝ»ñÇ, ³å³Ï» Ã»Éù»ñÇ
¨ ³å³Ï» ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ, ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã
ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

31400701 11 00 4

Ê»ó»·áñÍ³Ï³Ý ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

31400707 01 00 4

´»ñÇÉ³ÛÇÝ Ë»ó»·áñÍáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

31400708 01 00 4

Ê»ó»·áñÍ³Ï³Ý

Îáßï

31400710 01 00 4

Ê»ó»·áñÍ³Ï³Ý, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Çñ»ñÇ ç³ñ¹áÝ

31400801 11 00 4

²å³Ïáõ ÷áßÇ

31400810 01 01 4

Ð³Û»Éáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝ

Îáßï

²å³Ïáõ, ¿É»Ïïñ³É³Ùå»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³å³Ïáõó å³ïñ³ëïí³Í
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Çñ»ñÇ ¨
³å³ÏÛ³ ëå³ëùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ã³÷³Íñ³ñáõÙ, ³å³Ï»
ï³ñ³Ý»ñÇ Éí³óáõÙ, ¿É»Ïïñá¹Ý»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð³Û»Éáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31400815 01 00 4

ÚáõÕáí ³Õïáïí³Í ³å³Ï» ç³ñ¹áÝ

Îáßï

²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ

31400816 01 00 4

²Õïáïí³Í ³å³Ï» ç³ñ¹áÝ

Îáßï

²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ

31400821 01 00 4

Îáßï

²å³Ïáõ »÷³Ñ³ÉáõÙ

31400901 11 00 4

¾É»Ïïñ³í³ÏáõáõÙ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³å³Ïáõ
ç³ñ¹áÝ
Ê×³ù³ñ³ÛÇÝ ÷áßÇ

31401200 01 00 4

²ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï

31401001 03 00 4

²ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Ý»ñª
ÓÛáõÃÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

31401002 03 00 4

²ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ Ë³éÝáõñ¹Ç ÙÝ³óáñ¹Ý»ñª
³é³Ýó ÓÛáõÃÇ

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

ÏÕÙÇÝ¹ñÝ»ñÇ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

öáß»ÝÙ³Ý

öáß»ÝÙ³Ý
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Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, (ÓáõÉÙ³Ý
ç³ñ¹áÝ), ÏÇñ³éáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, (ÓáõÉÙ³Ý
ç³ñ¹áÝ), ÏÇñ³éáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, (ÓáõÉÙ³Ý
ç³ñ¹áÝ), ÏÇñ³éáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ,
¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, (ÓáõÉÙ³Ý ç³ñ¹áÝ),
ÏÇñ³éáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
³ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
³ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
³ëý³ÉïÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31401104 01 00 4

Ø³Ýñ³ËÇ×

Îáßï

31401105 01 00 4

²í³½

Îáßï

31401106 01 00 4

Îñ³ù³ñ

Îáßï

31401108 01 00 4

Ø³Ýñ ýñ³ÏóÇ³Ý»ñÇ Ù³Õí³Íù

Îáßï

31401201 12 01 4

²ëµáó»Ù»ÝïÇ ï³ß»Õ

Â»Éù

31401202 01 00 4

²ëµ»ëïÇï

Îáßï

31401203 13 01 4

²ëµáó»Ù»ÝïÇ Çñ»ñÇ ç³ñ¹áÝ (ÃÇÃ»Õ, ËáÕáí³Ï)

31401204 01 01 4

Ð»ñÓ³ù³ñÇ ç³ñ¹áÝ

31401205 01 01 4

²ëµáó»Ù»ÝïÇ »½ñ³Ïïñí³ÍùÝ»ñ

Îáßï

31401202 01 01 4

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ³ëµáó»Ù»ÝïÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

31401301 11 00 4

Îñ³ù³ñÇ ¨ ¹áÉáÙÇïÇ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

31401305 11 00 4

öáßáõ ï»ëùáí Ï³í×Ç Ã³÷áÝ

öáß»ÝÙ³Ý

31401402 11 00 4

²ÕÛáõë³ÛÇÝ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

31401601 01 00 4

´³Ùµ³ÏÇ Ë³ñ³ÙÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

31401602 11 00 4

´³Ùµ³ÏÇ Ë³ñ³ÙÇ ÷áßÇ

31401603 01 00 4

´³½³ÉïÇ ·»ñÝáõñµ Ã»ÉùÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
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ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
²ëµáó»Ù»Ýï» Çñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³ëµ»ëïÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ³í³½Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ðñ³Ï³ÛáõÝ ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ðñ³Ï³ÛáõÝ ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ðñ³Ï³ÛáõÝ ·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

31402101 11 00 4

ø³ñ³ÍËÇ ÷áßÇ

31402103 01 00 4

²ÛÉáõÙÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ûñí³Í ³Ýá¹Ý»ñÇ
Ã»ñ³ÛñáõÏÝ»ñ
Ø³½áõÃáí ³Õïáïí³Í ³í³½ (Ù³½áõÃÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó å³Ï³ë)
ÚáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í ³í³½ (ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
- 15%-Çó å³Ï³ë)
´»Ý½ÇÝáí ³Õïáïí³Í ³í³½ (µ»Ý½ÇÝÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó å³Ï³ë)
Î³Õ³å³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ç
å³ïñ³ëïáõÙ (Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ
ÝÛáõÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ)
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

Îáßï

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

Îáßï

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

Îáßï

î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ)

Îáßï

31402521 01 00 4

´³Ý»óí³Í Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñª åÕÝÓÇ
ÑÇÙùÇ íñ³

Îáßï

31402600 01 00 4

Îáßï

31402709 01 03 4

Î³Õ³å³ñ³ÓáÕ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ,
Ï³Õ³å³ñ³ÓáÕ»ñÇ Ëáï³Ý ¨ ç³ñ¹áÝ
ºñÏ³Ãµ»ïáÝ» ÷³Ûï³Ïá×»ñ

31402703 11 00 4

´»ïáÝÇ ÷áßÇ

31403000 12 01 4

Ð³Ýù³ÛÇÝ, ³Õïáïí³Í Ã»Éù»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Â»Éù

31403001 12 01 4

²Õïáïí³Í Ñ³Ýù³ÛÇÝ µ³Ùµ³ÏÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Â»Éù

31403100 13 00 4

Ð³Ýù³ÛÝ³óí³Í µ³Ùµ³ÏÇ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ), Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (ë¨ ¨ ·áõÝ³íáñ
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÓáõÉáõÙ), Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
ÒáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³Õ³å³ñ³ÓáÕ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
´»ïáÝÇ, »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ, »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ
Çñ»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
´»ïáÝÇ, »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ, »ñÏ³Ãµ»ïáÝÇ
Çñ»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Þ»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ, ù³Ý¹áõÙ, ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ
Þ»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ, ù³Ý¹áõÙ, ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ
ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ

31403201 11 00 4

¶ñ³ýÇïÇ ÷áßÇ

31403402 01 00 4

´³Ý»óí³Í å»éÉÇï (ýÇÉïñ, ÷áßÇ)

31403403 03 00 4

²Õïáïí³Í, ÷ã³ó³Í ½ïÙ³Ý Ï³í»ñ ¨ ¹ñ³Ýó
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
ö³Ûï³ÍËÇ ÷áßÇ

31402302 01 03 4
31402303 01 03 4
31402304 01 03 4
31402500 01 99 4

31403401 11 00 4
31403501 11 00 4

öáß»ÝÙ³Ý

Îáßï

öáß»ÝÙ³Ý

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý

öáßáõ ï»ëùáí ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝ»
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

öáß»ÝÙ³Ý
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ºñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ
ÏÇñ³éáõÙ, ß³Ñ³·áñÍáõÙ (·ñ³ýÇïÇ
Ëá½³Ý³ÏÝ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ)
äáÉÇ³ÏñÇÉ ÝÇïñáÝ Ã»Éù»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (ÝÇïñáÝ C)
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ë»ó»·áñÍáõÃÛáõÝ
Î³Ãë³Û³ïÝ»ñ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÛñÙ³Ý
í³é³ñ³ÝÝ»ñ
ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ

31403502 01 00 4

31403702 01 01 4

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ³ëý³Éïµ»ïáÝÇ ¨ ³ëý³Éïµ»ïáÝ»
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
30%-Çó ³í»ÉÇ ÷áßáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ µ»ïáÝ»
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ³ëµ»ëïÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

ÞÉ³Ù

ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ
ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ
²ëµ»ëïÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ³ëµ»ëï-ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Çñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ß»Ýù»ñÇ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
²ëµ»ëïÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ³ëµ»ëï-ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Çñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ß»Ýù»ñÇ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
úåïÇÏ³Ï³Ý ¨ ûåïÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ,
Ë»ó»Õ»ÝÇ, ·ÇåëÇ, Ï³åáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·³½³Ù³ùñáõÙ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³Ýáñ³Ï Í³ÍÏ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ
Æñ»ñÇ ÑÕÏáõÙ ¨ ÷³ÛÉ»óáõÙ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ
ëñáõÙ, ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »Õ³Í ÑÕÏáÕ
·áñÍÇùÝ»ñ
ºé³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Գունավոր
մետաղագործություն
Î³Ãë³Û³ïÝ»ñ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
³ÛñÙ³Ý í³é³ñ³ÝÝ»ñ
ÎñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Â³÷í³Í í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ,
íÃ³ñÝ»ñ, ³Õïáïí³Í µÝ³ÑáÕÇ
Ñ»é³óáõÙ, Ù³½áõÃÇ óó³ÃÙµ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Çñ»ñÇ ÑÕÏáõÙ

31403703 01 01 4

²ëµ»ëï» ÃÕÃÇ ¨ ³ëµ»ëïÇ ÷ßñ³ÝùÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

31403801 11 00 4

¶ÇåëÇ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

31403902 11 00 4
31404000 01 01 4

Î³ÛÍù³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¿É»Ïïñ³½ïÇãÝ»ñÇ ÷áßÇ
Îáïáñ³ÏÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñª
Ñ³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ Ñ³í»ÉáõÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ
öáßáõ ï»ëùáí ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

ò»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

ò»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

31600700 04 00 4

²Õïáïí³Í ó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃ ¨ ¹ñ³ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ

ÞÉ³Ù

ò»Ù»ÝïÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ

31600900 04 00 4

²ëµ»ëïó»Ù»Ýï³ÛÇÝ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31601000 04 00 4

²ñÍÝÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

²ëµ»ëïó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
²ñÍÝ³å³ïáõÙ

31601100 04 00 4

¶ñ³ýÇïÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31403601 08 00 4

31404304 11 00 4
31404800 01 99 4
31405200 01 00 4
31405301 11 00 4
31406400 11 00 4
31480102 01 03 4

Îáßï

öáß»ÝÙ³Ý

ºé³ÏóÙ³Ý Ë³ñ³Ù
Օգտագործված ածխային
էլեկտրոդներ
Îáùë³÷áßÇ

Îáßï
Կոշտ
öáß»ÝÙ³Ý

31600200 04 00 4
31600500 04 00 4

31480302 01 03 4

êáñáõÝ

Îáßï

Îñ³ù³ñ³ÛÇÝ ÷áßÇ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í
³ÏïÇí³óí³Í ³ÍáõË (ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõ ÝÁ - 15%Çó å³Ï³ë)
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í
³ÍË» ½ïÇãÝ»ñ (ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ - 15%-Çó
å³Ï³ë)
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í û·ï³·áñÍí³Í
Ïáùë³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ (ÛáõÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 15%-Çó å³Ï³ë)
ÐÕÏÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ßÉ³Ù

31480202 01 03 4

Îáßï

71

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
Îáßï
Îáßï

ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨
ÏÇñ³éáõÙ

31601700 04 00 4

²å³Ïáõ ÑÕÏÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

²å³Ïáõ ¨ ³å³ÏÛ³ Çñ»ñÇ ÑÕÏáõÙ

31601800 04 00 4

Î³ñµÇ¹Ç ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31602000 04 00 4

¶Çåë³ÛÇÝ ßÉ³Ùª íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõÏÝ»ñáí

ÞÉ³Ù

²ó»ïÇÉ»ÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, »é³ÏóÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
¼ïáõÙ

31602100 04 00 4

Îñ³ù³ñ³ÛÇÝ ßÉ³Ùª íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõÏÝ»ñáí

ÞÉ³Ù

31602400 04 01 4

Èí³óáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

ÞÉ³Ù

31602500 04 00 4

ÐáÕ³ÛÇÝ, ³í³½³ÛÇÝ ßÉ³Ù, Ëñ³Ù³ïÝ»ñÇ
Ñ³Ýí³ÍùÝ»ñ

ÞÉ³Ù

31603000 04 01 4

´³ñÇáõÙÇ Ï³ñµáÝ³ïÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31603100 04 01 4

´³ñÇáõÙÇ ëáõÉý³ïÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31603300 04 01 4

²å³Ïáõ ÑÕÏÙ³Ý ßÉ³Ùª íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí

ÞÉ³Ù

31603600 04 01 4

ÞÉ³Ù

31603900 04 01 4

Ðáñ³ïÙ³Ý ³Õïáïí³Í ßÉ³Ù (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
Ý³íÃ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñáñ³ïÙ³Ý ßÉ³ÙÇ)
Ð³ïáõÏ íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõÏÝ»ñáí ³ÛÉ ßÉ³ÙÝ»ñ

31604100 04 01 4

Î³ÉóÇáõÙÇ ýïáñÇ¹Ç ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31604200 04 00 4

Î³Ãë³Ý»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

31604201 04 01 4

ì³Ý³¹ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31604202 04 01 4

ì³Ý³¹ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ çñ³½ñÏí³Í ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31604502 04 00 4

ÞÉ³Ù

31604600 04 01 4

ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ
Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³Ù
ÌÍÙµ³ÛÇÝ ßÉ³Ù

¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ
ÃÃí³ÛÇÝ Éí³óáõÙ
Î³Ãë³Ý»ñÇ ï³ù³óÙ³Ý åáã³Ù³ë»ñÇ
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Éí³óáõÙ
Î³Ãë³Ý»ñÇ ï³ù³óÙ³Ý åáã³Ù³ë»ñÇ
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Éí³óáõÙ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ

ÞÉ³Ù

Ð»ÕáõÏ ÍÍÙµÇ Ù³ùñáõÙ

31604700 04 01 4

ÌÍÙµÇ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

¾Ý»ñ·»ïÇÏ³, µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ù³ùñáõÙ

31604800 04 01 4

²ÉÏ³ÉÇÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

31605200 04 00 4

²ÏïÇí³óí³Í ³ÍáõË å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ

31605300 04 00 4

Ð»ñÓ³ù³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

ÞÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

31605900 04 01 4

êÏñáõµ»ñÝ»ñÇ (·³½³½ïÇã) Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

ÞÉ³Ù³Ïáõï³ÏÇãÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ

34010110 04 01 4

Հարստացուցիչ ֆաբրիկաների շլամներ և
պոչանքներ
âï»ë³Ï³íáñí³Í Ãáõç å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹
ÃíáõÙª ÃáõçÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ÃáõçÇ ÷áßÇ

Շլամ

Գունավոր մետաղների հանքաքարի
հարստացում
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

35110111 01 00 4
35110116 11 00 4

ÞÉ³Ù
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Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ÏñÇ Ñ³Ý·»óáõÙ ¨
½ïáõÙ
Ø»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ
Ê»ó»·áñÍáõ ÃÛáõÝ, ³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ
²å³Ïáõ ¨ ³å³ÏÛ³ Çñ»ñÇ ÑÕÏáõÙ
Ðáñ³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Ðáñ³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ

¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ

35120111 01 00 4
35120116 11 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í åáÕå³ï å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª åáÕå³ïÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í åáÕå³ïÇ ÷áßÇ

Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý

35120211 01 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÇ
åáÕå³ï» Ã³÷áÝ (³Û¹ ÃíáõÙª ÷áßÇ)

35120216 11 00 4

â³Õïáïí³Í ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÇ åáÕå³ïÇ
÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

35120311 01 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í É»·Çñí³Í åáÕå³ï å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª åáÕå³ïÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í É»·Çñí³Í åáÕå³ïÇ ÷áßÇ

Îáßï

35120316 11 00 4
35120411 01 00 4
35120416 11 00 4
35120511 01 00 4
35120516 11 00 4
35131100 01 00 4
35131600 11 00 4
35150301 08 00 4
35150366 11 00 4
35150402 01 00 4
35310111 01 00 4

Îáßï

âï»ë³Ï³íáñí³Í óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ï å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª åáÕå³ïÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í óÇÝÏ³å³ï åáÕå³ïÇ ÷áßÇ
âï»ë³Ï³íáñí³Í ³Ý³·³å³ïí³Í åáÕå³ï
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª åáÕå³ïÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ³Ý³·³å³ïí³Í åáÕå³ïÇ ÷áßÇ
âï»ë³Ï³íáñí³Í ë¨ Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª ÃáõçÇ ¨/Ï³Ù åáÕå³ïÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ë¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÷áßÇ
Ê³ñ³ÙÇ Ï»Õ¨Ç Ë³éÝáõÏáí Ù»ï³Õ³Ï³Ý ç³ñ¹í³Íù
(Ïáïáñ³Ï³ßÇÃ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ)
50%-Çó ³í»ÉÇ Ù»ï³ÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ ë¨
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÑÕÏáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÷áßÇ
ÎáñáõÝ¹Ç ¨ ý»ñáÓáõÉí³ÍùÇ ùó³Ï³å ÑÕÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
êáñáõÝ
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

35310116 11 00 4
35310502 01 01 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ³ÉÛáõÙÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷á ÝÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÷áßÇ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í ÙáÉÇµ¹»ÝÇ ç³ñ¹áÝ

öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï

35310512 01 01 4

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ÙáÉÇµ¹»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35311001 01 01 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ÝÇÏ»ÉÇ ç³ñ¹áÝ

Îáßï
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Îáßï

Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶Éáóí³ÍùÇ, ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ëå³éáõÙ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ,
Ñ³ëïáó³ßÇÝáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ,
Ñ³ëïáó³ßÇÝáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ¹»ï³ÉÝ»ñÇ
ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ, ¹³ñµÝáó³ÛÇÝ
Ù³ÙÉÇãÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
ØáÉÇµ¹»ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ù»ï³Éáõñ·Ç³³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ

35311002 01 01 4

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í ÝÇÏ»ÉÇ ç³ñ¹áÝ

Îáßï

35311012 01 01 4

ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ÝÇÏ»É å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

35311018 01 01 4

â³Õïáïí³Í ÝÇÏ»ÉÇ Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ

Îáßï

35311020 01 01 4

â³Õïáïí³Í ÝÇÏ»ÉÇ ï³ß»Õ

Îáßï

35311101 01 00 4
35311102 01 00 4
35311103 13 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ³Ý³·Ç ç³ñ¹áÝ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ã³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç ç³ñ¹áÝ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõ ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
ã³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç ï³ñ³Ý»ñ ¨ ÷³Ã»Ã, Ëáï³Ý

35311111 01 00 4
35311112 01 00 4
35311114 01 00 4
35311115 08 00 4
35311116 11 00 4
35311118 01 00 4
35311120 01 00 4
35311711 01 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ³Ý³· å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÎïáñÝ»ñÇ ï»ëùáí ³Ý³· å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÂÇÃ»ÕÛ³ ·Éáóí³Íù å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ý³·Ç Ã³÷áÝÝ»ñ
â³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç Ë³ñïáõù
â³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç ÷áßÇ
â³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç Ù»ï³Õ³ÙÝ³óáõÏ
â³Õïáïí³Í ³Ý³·Ç ï³ß»Õ
âï»ë³Ï³íáñí³Í ïÇï³Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª ïÇï³ÝÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ïÇï³ÝÇ ÷áßÇ
ì³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñáí ³Õïáïí³Í ³ÉÛáõÙÇÝ»
ï³ñ³Ý»ñ ¨ ÷³Ã»Ãí³ÍùÝ»ñ (í³é»ÉÇù³ùëáõù³ÛÇÝ
ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Áëï ù³ßÇ 15% å³Ï³ë)
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÉÛáõÙÇÝÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³Ý³·Ç ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ïÇï³ÝÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ
Ê³éÝáõñ¹áí Ï³Ù ³Õïáïí³Í ùñáÙÇ ç³ñ¹áÝ ¨
Ã³÷áÝÝ»ñ
âï»ë³Ï³íáñí³Í åÕÝÓ» ÓáõÉí³ÍùÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª åÕÝÓ» ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í åÕÝÓ» ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÷áßÇ
âï»ë³Ï³íáñí³Í µñáÝ½ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª µñáÝ½Ç ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í µñáÝ½Ç ÷áßÇ

35311716 11 00 4
35350103 13 03 4
35350116 11 00 4
35351116 11 00 4
35351716 11 00 4
35351900 01 00 4
35410111 01 00 4
35410116 11 00 4
35410211 01 00 4
35410216 11 00 4
35410311 01 00 4
35410316 11 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ³ñáõÛñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª ³ñáõÛñÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ³ñáõÛñÇ ÷áßÇ

Îáßï
Îáßï
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï
Îáßï
Îáßï
êáñáõÝ
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
Îáßï
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý
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¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
¶Éáóí³ÍùÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ,
Ù»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ,
ïñ³Ýëåáñï ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ,
ïñ³Ýëåáñï ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ

35410411 01 00 4
35410416 11 00 4

âï»ë³Ï³íáñí³Í ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³ÍùÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª ÙáÉÇµ¹»ÝÇ ¨
ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÷áßÇ)
â³Õïáïí³Í ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÷áßÇ

Îáßï
öáß»ÝÙ³Ý

35460116 11 00 4

50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ åÕÝÓ»
ÓáõÉí³ÍùÝ»ñÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨ ÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

35460216 11 00 4

50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ µñáÝ½Ç ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

35460316 11 00 4

50% ¨ ³í»ÉÇ Ù»ï³Õ å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ñáõÛñÇ ÑÕÏÙ³Ý ¨
÷³ÛÉ»óÙ³Ý ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

35700100 04 01 4

òÇÝÏÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35700200 04 00 4

Ø»ï³Õ³ÑÕÏÙ³Ý ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35700500 04 01 4

²Ýá¹³ÛÇÝ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35700700 04 01 4

²ÉÛáõÙÇÝÇ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

35701801 04 01 4

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ »ñÏ³ÃÇ ûùëÇ¹Ç
ßÉ³Ù
Îñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñÇ ÷áßáõ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ (Ý³ïñÇáõÙÇ
µÇÏ³ñµáÝ³ïÇ ÷áßÇ)
ÌÍÙµÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

ÞÉ³Ù

39900500 11 01 4
39900700 03 01 4
39900900 03 01 4
39901100 01 00 4
39901200 01 00 4
39901400 01 00 4

51101300 04 01 4

öáß»ÝÙ³Ý
Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý

²ÛÉ Ïáßï Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ã³÷áÝÝ»ñª ïíÛ³É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ µÝáñáß íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñáí
Þ»Ýù»ñÇ Ù³ëÝ³ïÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ
ä³ïÇ µ»ïáÝ» Çñ»ñ, ëÛáõÝ»ñ, ÷ã³ó³Í ¨ ³Õïáïí³Í
µ»ïáÝ³ÛÇÝ ë³ÉÇÏ
ìÝ³ëí³Í ¨ ù³Ý¹í³Í ß»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
(³Û¹ ÃíáõÙª Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,
ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÇ), Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ¨ ¿Ý»ñ·³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ßÉ³ÙÝ»ñ

Ø³ÍáõÏ³ÝÙ³Ý
Îáßï
Îáßï
Îáßï

ÞÉ³Ù
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Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ï³Õ³Ùß³ÏáõÙ, ·Éáóí³ÍùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, Ù»ï³Õ³Ï³Ý,
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ï³ñ³Ý»ñª ÑáõÙùÇ,
ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, Ù»ï³Õ³Ï³Ý,
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ï³ñ³Ý»ñª ÑáõÙùÇ,
ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³, Ù»ï³Õ³Ï³Ý,
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ï³ñ³Ý»ñª ÑáõÙùÇ,
ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
òÇÝÏÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, óÇÝÏ³å³ïáõÙ,
åáÉÇ·ñ³ýÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ (ÑÕÏáõÙ), ëñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, çñ³ÛÇÝ
ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÉÇ½
Ø»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ÉÛáõÙÇÝÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
Ù³ÉáõËÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Îñ³ÏÙ³ñÇãÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ, ÷áß»-«
·³½áñëÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
íÇëÏá½Ç ¨ Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ·³½³Ù³ùñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ
Þ»Ýù»ñÇ Ï³åÇï³É í»ñ³Ýáñá·áõÙ
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
ß»Ýù»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ,
í»ñ³Ýáñá·áõÙ
î»ËÝ³ÍÇÝ ³Õ»ïÝ»ñ (íÃ³ñÝ»ñ),
µÝ³Ï³Ý ³Õ»ïÝ»ñ ¨ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101400 04 01 4

Î³å³ñÇ, ÝÇÏ»ÉÇ ¨ Ï³¹ÙÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101500 04 01 4

²ÉÛáõÙÇÝÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101600 04 04 4

ºñÏ³Ã å³ñáõÝ³ÏáÕ ·³Éí³Ý³Ï³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101704 04 01 4

²Ý³·³å³ïÙ³Ý åñáó»ëÇ ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ

51101800 04 01 4

¾É»Ïïñ³Ïá³·áõÉÛ³óÇáÝ Ù³ùñáõÙÇó ·áÛ³ó³Í Ñáëù»ñÇ
Ýëïí³Íù

ÞÉ³Ù

51101900 04 01 4

è»³·»ÝïÝ»ñáí Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ·áÛ³ó³Í Ñáëù»ñÇ
Ýëïí³Íù

ÞÉ³Ù

51300100 01 00 4

òÇÝÏÇ ûùëÇ¹, óÇÝÏÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹

Îáßï

51300500 01 01 4

²ÉÛáõÙÇÝÇ ûùëÇ¹

Îáßï

51300800 01 01 4
51300900 01 01 4

²ÉÛáõÙÇÝÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹
ºñÏ³ÃÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹

Îáßï
Îáßï

51301900 01 01 4

²ÛÉ ûùëÇ¹Ý»ñ ¨ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ý»ñ

Îáßï

51500801 01 00 4

äáï³ßÇ Ï³ñÍñ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï

51503000 01 01 4

Ü³ïñÇáõÙÇ ¨ Ï³ÉÇáõÙÇ ýáëý³ïÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

51508000 01 01 4
51509000 02 01 4
51511020 02 01 4
51511030 02 01 4
51511040 02 01 4

Îáßï
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

51516000 02 01 4

äáï³ßÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
²Ýáõß³¹ñÇ ëåÇñï (³ÙáÝÇáõÙÇ ùÉáñÇ¹)
²Õ³ÛÇÝ ·áõéÇ Ã³÷áÝÝ»ñ (µ³ñÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ)
²Õ³ÛÇÝ ·áõéÇ Ã³÷áÝÝ»ñ (ë»ÉÇïñ³ å³ñáõÝ³ÏáÕ)
²Õ³ÛÇÝ ·áõéÇ Ã³÷áÝÝ»ñ (Ï³ÉÇáõÙÇ ¨ Ý³ïñÇáõÙÇ
ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ)
úùëÇ¹³óÝáÕ ³Õ»ñ

¶³Éí³Ý³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ íÝ³ë³½»ñÍáõÙÇó ·áÛ³ó³Í Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ çñ³½ñÏáõÙ
¶³Éí³Ý³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»Õï³çñ»ñÇ ã»½áù³óáõÙÇó
·áÛ³ó³Í Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ çñ³½ñÏáõÙ
¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ý»ñÏ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ,
³å³Ïáõ ¨ Ë»ó»Õ»ÝÇ ëï³óáõÙ
Ê»ó»Õ»ÝÇ, ³å³Ïáõ ¨
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¶áõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ëï³óáõÙ,
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
·áõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ³å³Ïáõ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Éí³óáÕ, å³Ñ³ÍáÛ³óÝáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨
å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶áõÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ³å³Ïáõ ëï³óáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¸»ï³ÉÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ
¸»ï³ÉÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ
¸»ï³ÉÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ

51517000 02 01 4

Ü³ïñÇáõÙÇ ëáõÉý³ï (·É³áõµ»ñÛ³Ý ³Õ)

Ð»ÕáõÏ

51522000 01 01 4

Î³ÉÇáõÙ³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñ
ø³ñ³ÕÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

51522010 01 00 4

Ð»ÕáõÏ

Îáßï
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Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ,
·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ýáïáÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ, íÇëÏá½³ÛÇÝ
Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð³Ýù³ÛÇÝ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Î³ÉÇáõÙ³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, åáã»ñÇ Ñ»é³óáõÙ

51525000 01 00 4

´³ñÇáõÙÇ ³Õ»ñ

Îáßï

51528000 01 01 4

Îáßï

51531000 01 01 4

²ÉÏ³ÉÇ³Ï³Ý, ÑáÕ³ÉÏ³ÉÇ³Ï³Ý Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
ëáõÉýÇ¹Ý»ñ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ëáõÉý³ïÇ, ýáëý³ïÇ Ýëïí³ÍùÝ»ñ

51538000 01 00 4

´áñ³ÏÇ Ýëïí³ÍùÝ»ñ

Îáßï

52100900 02 01 4
52200200 02 00 4

²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ ÃÃáõÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ
úñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ãÑ³Éá·»Ý³óí³Í
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

52200242 02 01 4
52200243 02 00 4

ê³ÉÇóÇÉ³ÃÃáõ
ÂñÃÝçÏ³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

52200299 02 00 4

²ÛÉ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52400201 02 01 4

Ü³ïñÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ pH=9,0-10,0

Ð»ÕáõÏ

52400202 02 01 4

Î³ÉÇáõÙÇ ÑÇ¹ñûùëÇ¹Ç Ã³÷áÝÝ»ñ,
pH=9,0-10,0

Ð»ÕáõÏ

52700700 02 00 4

ê¨»é³ÏÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52700800 02 00 4
52701100 02 00 4
52701700 02 00 4

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

52702000 02 01 4

ú·ï³·áñÍí³Í ëáõÉýÇï³ÛÇÝ ÙáËñ³çáõñ
êáõÉý³ï å³ñáõÝ³ÏáÕ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í ëåÇï³Ï»óÝáÕ ÙáËñ³çáõñ (³é³Ýó
ùÉáñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý)
ºñÏ³ÃÇ ³Õ»ñÇ Éáõ ÍáõÛÃ

52702200 02 00 4
52703035 02 01 4

Ø»ï³ÕÝ»ñÇ ³Õ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ËÛáõë ¨ Éí³óÙ³Ý çñ»ñ
ú·ï³·áñÍí³Í, ã»½áù³óí³Í Ë³Í³ïÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

52703110 02 01 4

òÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52703111 02 01 4

ÂÃí³ÛÇÝ óÇÝÏ³å³ïÙ³Ý, óÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ,
û·ï³·áñÍí³Í Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ
²ÉÏ³É³-óÇÝÏ³å³ïÙ³Ý óÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ
û·ï³·áñÍí³Í Éáõ ÍáõÛÃÝ»ñ
úùëÇ¹³óÙ³Ý ÉáõÍáõÛÃª µÛáõñ»Õ³óí³Í

Ð»ÕáõÏ

52703112 02 01 4
52703200 02 00 4

Îáßï

Ð»ÕáõÏ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
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Ê»ó»Õ»ÝÇ, ³å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ï»ùëïÇÉ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ù³ë»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ï³ßíÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ·³½³½»ñÍáõÙ
Î³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ (³Ýá¹³íáñáõÙ)
²å³Ïáõ, ×»Ý³å³Ïáõ, Ñ³Ë×³å³Ïáõ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³å³Ïáõ, ³ñÍÝÇ ¨
çÝ³ñ³ÏÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¾Ý»ñ·»ïÇÏ³
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ûÍ³Ý»ÉÇùÇ ¨ ßå³ñÙ³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ, ¿É»Ïïñ³É³Ùå»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¸»Õ»ñÇ, ýáõÝ·ÇóÇ¹Ý»ñÇ ëï³óáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙ, Ï³ßíÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, ³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý
·áõé»ñª ÓáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, ³ÉÏ³É³½»ñÍÙ³Ý
·áõé»ñª ÓáõÉÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
üáïá-« ÏÇÝá³ñï³¹ñ³ÝùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, åáÉÇ·ñ³ýÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ò»ÉÛáõÉá½Ç-ÃÕÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
î»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ïå³·ñáõÃÛáõÝ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
Ø³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Í³ÍÏ³å³ïáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

52704900 02 00 4

²ÛÉ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ ¨ Éí³óÙ³Ý çñ»ñ

Ð»ÕáõÏ

52704941 02 00 4

ú·ï³·áñÍí³Í Éí³óáÕ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

53300100 01 00 4

Ä³ÙÏ»ï³Ýó ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ÙÇçáóÝ»ñ

Îáßï

53300200 01 00 4

ÐÇ·Ç»ÝÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

53500200 01 01 4

¸»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

53501900 99 00 4

¸»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ

54200100 02 01 4
54200700 02 01 4
54200800 02 01 4
54400201 06 03 4

Ü³íÃ³ÛÇÝ å³ñ³ýÇÝª ãÙ³ùñí³Í
ä³ñ³ýÇÝÝ»ñ
ÎáÝë»ñí³óÝáÕ ùëáõùÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Ø»ï³ÕÝ»ñ ÑÕÏÙ³Ý ¨ ÷³ÛÉ»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³Ý»óí³Í
¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñ ¨ ¿ÙáõÉëÇáÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ, áñáÝù
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 15%-Çó å³Ï³ë ÛáõÕ»ñ ¨
Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñ
Ü³íÃ³ÛÇÝ å³ñ³ýÇÝÝ»ñÇ ßÉ³Ù
¾É»ÏïñáÉÇ½³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ßÉ³Ù (Ï»ñáëÇÝ ¨
·ñ³ýÇï å³ñáõÝ³ÏáÕ)
Ðáí³óÝáÕ ùë³Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ Ýëïí³Íù³ñÏáõÙÇó
·áÛ³ó³Í ßÉ³Ù
ú·ï³·áñÍí³Í Ñáí³óÝáÕ ¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ßÉ³Ù
î³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³Ù

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
¾ÙáõÉëÇ³

Ø³½áõÃÇ å³ÑáóÝ»ñÇ Ñ³ï³Ï³ÛÇÝ Ýëïí³Íù
ºñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ ¨ ³íïáïñ³Ýëåáñïáí ÷áË³¹ñíáÕ
ï³ñáÕáõÃÛáõÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñª
Ý³íÃ³ÙÃ»ñù å³ñáõÝ³ÏáÕ
Î³ñÍñ ï»ëùáí µÇïáõÙÇ ¨ ³ëý³ÉïÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

54700600 04 01 4
54700700 04 01 4
54700800 04 01 4
54700900 04 01 4
54701500 04 01 4
54701700 04 01 4
54701800 04 01 4
54901200 01 00 4
54902701 01 03 4
54903001 04 03 4
54903002 01 03 4
54903003 01 03 4

²ÛÉ

ÚáõÕ»ñáí ³Õïáïí³Í Ù³ùñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ (ÛáõÕ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó å³Ï³ë)
ÚáõÕáïí³Í ûùëÇ¹³Ã³Õ³ÝÃ (ÛáõÕ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó å³Ï³ë)
ÚáõÕáïí³Í Ï³Ý»÷³Ã»É (ÛáõÕ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª
15%-Çó å³Ï³ë)
ÚáõÕáïí³Í ³ëµ»ëï³·ñ³ýÇï» ËóáõÏ³ÛÇÝ Éóí³Íù
(ÛáõÕ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª 15%-Çó å³Ï³ë)
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ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

Îáßï
Îáßï
ÞÉ³Ù
Îáßï
Îáßï

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ñáëù»ñÇ Ù³ùñáõÙ
ÐÇ·Ç»ÝÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨
ëå³éáõÙ
ÐÇ·Ç»ÝÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨
ëå³éáõÙ
¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ä³ñ³ýÇÝÝ»ñÇ ûùëÇ¹³óáõÙ
ä³ñ³ýÇÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì»ñ³·áñÍ³ñÏáõÙ
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ï³Õ³å³ñáõÙ, ÏéáõÙ,
»é³ÏóáõÙ, Ë³é³ï³·áñÍáõ ÃÛáõÝ,
åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ Ï³Õ³å³ñáõÙ ¨
Ùß³ÏáõÙ
Ü³íÃ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ
¾É»ÏïñáÉÇ½Ç åñáó»ëÝ»ñ
Ø»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ, ë³ñù³ßÇÝáõ ÃÛáõÝ ¨
ÏÇñ³éáõÙ
Ø»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ, ë³ñù³ßÇÝáõ ÃÛáõÝ ¨
ÏÇñ³éáõÙ
Ü³íÃÇ ¨ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ
µ»éÝ³ñÏÕ»ñÇ, µ³ù»ñÇ ¨ óÇëï»éÝÝ»ñÇ
Ù³ùñáõÙ
Ü³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ
Ü³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÷áË³¹ñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Ü³íÃ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
Ü³íÃ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
Ü³íÃ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ
Ü³íÃ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ,
Ï»Õï³çñ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáõÙ

55200400 02 01 4

Ø»ÃÇÉ»Ý ùÉáñÇ¹

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ

55201300 02 00 4

ºéùÉáñ¿ÃÇÉ»Ý

Ð»ÕáõÏ

55201400 02 01 4

Ð³Éá·»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ ë³éó³Ù³ùñÇãÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

55202000 02 01 4

Ð³Éá·»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ÉáõÍÇãÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÙ³ùñáõÙ, Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ùß³ÏáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ùÇÙÙ³ùñáõÙ, ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÙ³ùñáõÙ, ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

55202021 02 01 4
55202022 02 01 4
55202300 02 00 4

Ø»ÃÇÉ»ÝùÉáñÇ¹Ç Ë³éÝáõñ¹ª Ù»ÃÇÉùÉáñáýáñÙáí
ÊÉ³¹áÝÇ, µ¨»ÏÝ³Ë»ÅÇ ¨ ¿ÃÇÉ³ÛÇÝ ëåÇñïÇ Ë³éÝáõñ¹
Ð³Éá·»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ ³ÛÉ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÇãÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ
Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÙ³ùñáõÙ, ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

55202400 02 01 4

Ð³Éá·»Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÇãÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
ÉáõÍÇãÝ»ñÇ çñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ
ÈáõÍÇãÝ»ñ, Éí³óáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñª ûñ·³Ý³Ï³Ý,
Ñ³Éá·»Ý³óí³Í
ÈáõÍÇãÝ»ñ Ï³Ù Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÑÇÝ
É³ù»ñ ¨ Ý»ñÏ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³Ï³éÝ»ñáõÙ ãáñ³ó³Í
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
È³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ ßÉ³ÙÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÙ³ùñáõÙ
¶ÉÇó»ñÇÝÇ, û×³éÇ, ¹»ï»ñ·»ÝïÝ»ñÇ,
ûÍ³Ý»ÉÇùÇ ëï³óáõÙ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ÏÇñ³éáõÙ, Ñ»é³óáõÙ

Ü»ñÏÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßÉ³Ù
Ü»ñÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù
È³ù å³ñáõÝ³ÏáÕ ßÉ³Ù
Ø³ùñÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ïáõï³Ï
²ñÍÝÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÜÇïñá³ñÍÝÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙÇó ³é³ç³ó³Í Ý»ñÏ»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ³ñÍÝ³ÛÇÝ
Ý»ñÏ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
àã É³íáñ³Ï Ý»ñÏ»ñ
àã É³íáñ³Ï É³ù»ñ

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
Îáßï
Îáßï
Îáßï

Ü»ñÏ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
É³ù³å³ïáõÙ, É³ù»ñÇ ¨ Ý»ñÏ»ñÇ
Ñ»é³óáõÙ
Ü»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ü»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
È³ù»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ø³ùñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ü»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ü»ñÏ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Ü»ñÏ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

Îáßï

Ü»ñÏ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

Îáßï
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

Ü»ñÏ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ
È³ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

Îáßï

È³ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

Îáßï

È³ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

55202600 02 01 4
55500200 01 00 4
55500300 04 00 4
55500301 04 01 4
55500302 04 01 4
55500303 04 01 4
55500304 04 01 4
55500400 01 00 4
55500500 01 01 4
55500701 01 01 4
55500703 01 01 4
55500705 01 01 4
55500737 13 01 4
55500801 01 01 4
55500804 01 00 4
55500805 01 01 4

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï É³ù»ñÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
»Ã»ñó»ÉÛáõÉá½³ÛÇÝ É³ù»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÎåãáõÝ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ É³ù»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

79

Ð»ÕáõÏ
Îáßï
ÞÉ³Ù

È³ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ

55501200 01 01 4
55501300 01 00 4

âåÝ¹³ó³Í ÑÇÝ É³ù»ñ, Ý»ñÏ»ñ
äÝ¹³ó³Í ÑÇÝ É³ù»ñ, Ý»ñÏ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ åÝ¹³ó³Í
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ï³Ï³éÝ»ñáõÙ ¨ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ
²ÉÏÇ¹³ÛÇÝ Ë»Å»ñ
È³ù³ÛÇÝ Ë»Å»ñ
âÏ³ñÍñ³ó³Í ëáëÝÓÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Î³ñÍñ³ó³Í ëáëÝÓÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Î³ñÍñ³ó³Í Ë»ÅÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï
Îáßï

²é¨ïáõñ
²é¨ïáõñ

Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï
Îáßï

55701903 01 00 4

Ê»Å»ñÇ, Ù³ÍÇÏÝ»ñÇ, ëáëÝÓáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ, ëáëÇÝÓÝ»ñÇ
³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ
´¨»ÏÝ³Ë»Å å³ñáõÝ³ÏáÕ Ë»Å»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

²ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éáõÙ, ³é¨ïáõñ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ëï³óáõÙ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ëï³óáõÙ
êï³óáõÙ, ³é¨ïáõñ, ÏÇñ³éáõÙ
êï³óáõÙ, ³é¨ïáõñ, ÏÇñ³éáõÙ
Î³ÑáõÛùÇ, ïå³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
È³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ëï³óáõÙ

55701908 01 01 4
57100901 01 00 4

Èó³ÝÛáõÃ»ñáí åáÉÇ»Ã»ñ³ÛÇÝ Ë»Å»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
ÂÇÃ»Õ³ëÇÝÃ»ïÇÏ ëïí³ñ³ÃÕÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï
Îáßï

57100902 01 00 4

ÂÇÃ»ÕÛ³ ³ëµáëïí³ñ³ÃÕÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

57101500 01 00 4

è»Ýï·»ÝÇ, ýáïá ¨ ÏÇÝáÅ³å³í»ÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

57101600 01 00 4

äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹Ç ¨ ¹ñ³ ÑÇÙùáí ÷ñ÷ñ³åÉ³ëïÇ
Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

57103201 01 00 4
57109900 01 00 4

Îáßï
Îáßï

57500105 11 00 4

È³ù³³å³Ï»·áñÍí³ÍùÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Î³ñÍñ³ó³Í ï³ñ³ë»é åÉ³ëïÙ³ëë³Ý»ñÇ
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
è»ïÇÝÇ ÷áßÇ (³ÉÛáõñ)

57500200 13 00 4

´³Ý»óí³Í û¹³×ÝßÇã ¹áÕ»ñ

57500201 13 00 4

´³Ý»óí³Í û¹³×ÝßÇã ËóÇÏÝ»ñ

57500202 13 00 4

´³Ý»óí³Í ¹áÕ³Í³ÍÏ³ÝÝ»ñ

55502900 01 01 4
55700201 01 01 4
55700204 01 01 4
55700500 01 01 4
55700600 01 01 4
55700900 01 01 4
55701900 01 00 4

Îáßï

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
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¸Çá¹Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
ËáÝ³íáõÃÛáõÝÇó
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ì»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ` ³ÛÉ Çñ»ñÇ,
ïå³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ï³ñ³Ý»ñÇ ¨ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ÝÛáõÃ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
²ëµ»ëïÇ Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
ÏÇñ³éáõÙ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ,
ÏÇÝá³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
¶áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë »Ï³Í Çñ»ñÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ ³ÛÉ Çñ»ñÇ ¨
ÏÇë³ý³µñÇÏ³ïÝ»ñÇ
²å³Ïáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
äÉ³ëïÙ³ëë» Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ), é»ïÇÝ» ÏáßÇÏÝ»ñÇ ¨
É³ÛÝ ëå³éÙ³Ý é»ïÇÝ» Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ù³ßí³Í
é»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñ
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)

57500203 13 00 4

´³Ý»óí³Í ·áñÍí³ÍùÇ Ïáñ¹áí ¹áÕ³Í³ÍÏ³ÝÝ»ñ

57500204 13 00 4

´³Ý»óí³Í Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ïáñ¹áí ¹áÕ³Í³ÍÏ³ÝÝ»ñ

57500300 01 00 4

è»ïÇÝ-³ëµ»ëï³ÛÇÝ Ã³÷áÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª
µ³Ý»óí³Í Çñ»ñ ¨ Ëáï³Ý)
È³ï»ùëÇ ßÉ³ÙÝ»ñ ¨ ¿ÙáõÉëÇ³Ý»ñ
äáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñª ³Õ³óáÕ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇó (Ã»Ã¨ ýñ³ÏóÇ³Ý»ñ)

57700200 04 00 4
57800100 01 00 4

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï
ÞÉ³Ù
Îáßï

57800200 11 00 4

äáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áßÇª ³Õ³óáÕ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ½ïÇãÝ»ñÇó

öáß»ÝÙ³Ý

58100611 11 00 4

´³Ùµ³ÏÇ ÷áßÇ

öáß»ÝÙ³Ý

58200504 01 01 4

êáëÝÓáí ³Õïáïí³Í Ù³ùñÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ

Îáßï

58200600 01 01 4

ÚáõÕáïí³Í É³Ã»ñ

Îáßï

58200800 01 01 4

Îáßï

58200900 01 01 4

¼ïÙ³Ý ·áñÍí³ÍùÝ»ñ, å³ñÏ»ñ, ³é³Ýó íÝ³ë³Ï³ñ
Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ
²Õïáïí³Í ï»ùëïÇÉÇ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ

58200901 01 01 4

²Õ»ñÇ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñáí ³Õïáïí³Í ï»ùëïÇÉ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

58200902 01 01 4

Ø³ùñáÕ ÏïáñÝ»ñª ³Õïáïí³Í Ë»ó»·áñÍ³Ï³Ý
Ù³ÍáõÏáí

Îáßï

58300900 01 01 4

²ÛÉ ï»ùëïÇÉ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

58300907 01 01 4

ä³ñ³ýÇÝ³óí³Í Ã»É»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

Îáßï

59300100 01 00 4

øÇÙÇ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ

Îáßï

Îáßï
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è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
è»ïÇÝ-³ëµ»ëï³ÛÇÝ Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ß³Ñ³·áñÍáõÙ
¶áñ·»ñÇ Í³ÍÏáóÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
è»ïÇÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Çñ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ (Ý»ñ³éÛ³É ¹áÕ»ñÇ
í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ)
Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ (ï»ùëïÇÉ,
ïñÇÏáï³ÅÇ, Ï³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
·áñ·³·áñÍáõÃÛáõÝ), ùÇÙÇ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ¨ Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ (ï»ùëïÇÉ,
³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»ÝÇ, ïñÇÏáï³ÅÇ, Ï³ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ·áñ·³·áñÍáõÃÛáõ Ý,
Ï³ÑáõÛùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ), ùÇÙÇ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ¨ Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
äñáýÇÉ³ÏïÇÏ ¨ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ÛáõÕ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ,
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ëñµáõÙ
êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ, ¹»Õ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ (ï»ùëïÇÉ,
³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»ÝÇ, ïñÇÏáï³ÅÇ, Ï³ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ·áñ·³·áñÍáõÃÛáõ Ý)
øÇÙÇ³Ï³Ý, ùÇÙÇ³-¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Ê»ó»·áñÍ³Ï³Ý Çñ»ñÇ ¨
É³ù³Ý»ñÏ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ã»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ (ï»ùëïÇÉ,
³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»ÝÇ, ïñÇÏáï³ÅÇ, Ï³ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ·áñ·³·áñÍáõÃÛáõ Ý),
ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ¨ Ã»É»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý
Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ¨ Ã»É»ñÇ ³ñï³¹ñáõ ÃÛáõÝ
²ñï³¹ñ³Ï³Ý É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ,
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïáõñ

59300200 01 01 4

È³µáñ³ïáñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
È³µáñ³ïáñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
²ÛÉ É³µáñ³ïáñ Ã³÷áÝÝ»ñ ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ

Îáßï

59400100 02 01 4

Èí³óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ

Ð»ÕáõÏ

59400202 02 01 4

êÇÝÃ»ïÇÏ Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇí ÝÛáõÃ»ñ

Ð»ÕáõÏ

59400204 02 01 4

Ø³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇí ÝÛáõÃ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ Éí³óùÇ
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
êáõÉýû×³é, ëáõÉý³ÃÃáõ

Ð»ÕáõÏ

59400500 02 01 4

Ø³ùñáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª çáõñÝ
³ÕïáïáÕ

Ð»ÕáõÏ

59500700 01 01 4

Î³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ ¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ Ù³ëë³Ý»ñ

Îáßï

59500701 01 01 4

²ÉÛáõÙÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
²ÉÛáõÙÇÝÇ ûùëÇ¹ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
êÇÉÇóÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
òÇÝÏ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ

Îáßï

äÉ³ïÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
ä³É³¹ÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
ØáÉÇµ¹»Ý å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
²½ÝÇí Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ

Îáßï

Îáßï

59509900 01 01 4

Â³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ û·ï³·áñÍí³Í
Ï³Ù ÷ã³ó³Í Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ
²ÛÉ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñ

59800100 99 02 4

¶³½»ñ ÏáÃ³éÝ»ñáõÙ

59300300 01 01 4
59301900 01 01 4

59400400 02 01 4

59500702 01 01 4
59500703 01 00 4
59500708 01 01 4
59500712 01 00 4
59500713 01 00 4
59500715 01 01 4
59500800 01 00 4

59500900 01 00 4

Îáßï
Îáßï

Ð»ÕáõÏ

Îáßï
Îáßï
Îáßï

Îáßï
Îáßï
Îáßï

Îáßï
²ÛÉ
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ÆÝëïÇïáõïÝ»ñ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, ³é¨ïáõñ
ÆÝëïÇïáõïÝ»ñ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, ³é¨ïáõñ
ÆÝëïÇïáõïÝ»ñ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Éí³óáÕ
¨ Ù³ùñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
êÇÝÃ»ïÇÏ Éí³óáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñ³ï³ÏÇ Ù³ùñáõÙ
¾É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
Ð³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ,
Éí³óáÕ ¨ Ù³ùñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
Èí³óáÕ ¨ Ù³ùñáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ, Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¨ áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ùÇÙÇ³Ï³Ý
ÝÛáõÃ»ñÇ, ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñÇ, ·ÉÇó»ñÇÝÇ,
û×³éÇ ¨ ¹»ï»ñ·»ÝïÝ»ñÇ, ûÍ³Ý»ÉÇùÇ
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍáõÙ, ÷áË³¹ñáõÙ
øÇÙÇ³Ï³Ý, Ý³íÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ

59800200 99 02 4

¶³½»ñ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý åáÕå³ïÇ µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ

²ÛÉ

59800300 99 02 4

²ÛÉ

91200601 01 00 4

¶³½»ñ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ, ë»ÕÙí³Í
Ý³íÃ³ÛÇÝ ·³½»ñÇ ï³ñáÕáõ ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³»ñá½áÉ³ÛÇÝ ÏáÝï»ÛÝ»ñÝ»ñáõÙ, áñáÝù
Ïáéá½Ç³ÛÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëí»É, ÷ã³ó»É Ï³Ù Ïáñóñ»É
»Ý Çñ»Ýó å³ßïå³ÝÇã Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·³½»ñ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ
¨ ãï»Õ³÷áËíáÕ óÇëï»éÝÝ»ñáõÙ
¶³½»ñ ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ãÙ³ÏÝßí³Í
µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ
Øßï³Ï³Ý ¨ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÇó
³é³ç³ó³Í ãï»ë³Ï³íáñí³Í Ã³÷áÝÝ»ñ
(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ëáßáñ »½ñ³ã³÷»ñÇ)
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó
³é³ç³ó³Í ãï»ë³Ï³íáñí³Í ³Õµ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
Ëáßáñ »½ñ³ã³÷»ñÇ)
Þ»Ýù»ñÇ ù³Ý¹áõÙÇó ³é³ç³ó³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³Õµ

94100400 04 00 4
94100500 04 01 4
94100600 04 01 4
94101000 04 00 4

Ø³Ý·³ÝÇ Ýëï»óÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ (Ýëïí³ÍùÝ»ñ)
Î³Ãë³Û³çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ
Î³Ãë³Ý»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ
æñÇ Ù³ùñáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

94101100 04 00 4

êïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Ýëïí³ÍùÝ»ñ

ÞÉ³Ù

94101200 04 00 4

Ø³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Ýëïí³ÍùÝ»ñ

ÞÉ³Ù

94101500 04 00 4
94300100 04 00 4

Ð³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Ýëïí³ÍùÝ»ñ
æñÇ å³ñ½»óÙ³Ý ßÉ³ÙÝ»ñ

ÞÉ³Ù
ÞÉ³Ù

94300200 04 00 4

æñÇ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ßÉ³Ù

ÞÉ³Ù

94700400 01 00 4
94800500 04 00 4

²í³½áñëÇãÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
²ÏïÇí ïÇÕÙ, Ñ³Ýù³ÛÝ³óí³Í Ýëïí³Íù, Ù³ùñáÕ
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³í³½
Ð³Ýù³ÛÝ³óí³Í Ýëïí³Íù

Îáßï
ÞÉ³Ù

Îáßï

97010300 01 05 4

ì³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ·³½»ñÇ ÙñÇó Ï³Ãë³Ý»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ
Ø³ñ¹áõ Ù³ñÙÝÇ ¨ Ý»ñùÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ù³ë»ñ

97010500 01 99 4

öáÕ³ÏÝ»ñ, ëáõñ ³é³ñÏ³Ý»ñ (Ýßï³ñ, Ñ»ñÓ³¹³Ý³Ï)

Îáßï

59800400 99 02 4
59800500 99 02 4
91100100 01 00 4
91200400 01 00 4

94800600 01 00 4
95400300 01 01 4

²ÛÉ
²ÛÉ
Îáßï

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ
Ø³ñ¹áõ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõ ÃÛáõÝ

Îáßï

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

Îáßï

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
æñÇ Ù³ùñáõÙ Ù³Ý·³ÝÇó
Î³Ãë³Û³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
Î³Ãë³Û³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
æ»ñÙ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý çñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
æ»ñÙ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý çñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
æ»ñÙ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý çñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
Ð³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ, Ùß³ÏáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ï»Ýë³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ï»Ýë³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÙ
ÎáÛáõÕ³ó³ÝóÇ Éí³óáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ, Ñáëù»ñÇ
Ù³ùñ³½ïáõÙ
Î»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñáõÙ, Ñáëù»ñÇ
Ù³ùñ³½ïáõÙ
Â³÷áÝÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ

Îáßï

Îáßï
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øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ
øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)

97010600 01 05 4

97010700 01 05 4
97010800 13 00 4

97010900 01 05 4

97011900 01 00 4
97013900 01 00 4

´ÅßÏ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ, áñáÝù ·áÛ³ÝáõÙ »Ý
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
(³ËïáñáßáõÙ, Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ, µáõÅáõÙ,
ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõ Ý)
´ÅßÏ³Ï³Ý ³ë»ÕÝ»ñª ÷ã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í
´ÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ë³ñù»ñ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ,
áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ áñáß³ÏÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ïª ç»ñÙ³ã³÷»ñ, ³ËïáñáßÙ³Ý
ë³ñù»ñ, Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñ
²ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ, áñáÝó Ñ³í³ùáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ
Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
²ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñ, áñáÝó Ñ³í³ùáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã¿ Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñáíª
í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ø³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ µÅßÏ³Ï³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñ

97013900 01 05 4
97020300 99 05 4

æñ³ó»Ë³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ù³ñÙÝÇ ¨ Ý»ñùÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ù³ë»ñ

97020500 13 05 4

ØÇ³Ýí³· Ý»ñ³ñÏÇãÝ»ñª ·áñÍ³Íí³Í
(³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ)

97020700 13 05 4

öã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í ³ë»ÕÝ»ñ
(³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ)

97020800 13 00 4

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ë³ñù»ñ ¨
·áñÍÇùÝ»ñª ÷ã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í

97020900 99 05 4

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ,
áñáÝó Ñ³í³ùáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñáíª í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ
Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ,
áñáÝó Ñ³í³ùáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã¿
Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñáíª í³ñ³ÏÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ
Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
¸»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ, ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ, ¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý
³åñ³ÝùÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³»ñá½áÉÝ»ñª ÷ã³ó³Í,
Å³ÙÏ»ï³Ýó, áã åÇï³ÝÇ Ï³Ù ãÝáõÛÝ³Ï³Ý³óí³Í
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ ¨ ÷áßÇ

97021900 99 05 4

97030100 13 01 4

Îáßï

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)

Îáßï

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Îáßï

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)

Îáßï

²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ (É³ÛÝ åñáýÇÉÇ,
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ,
ÍÝÝ¹³ïÝ»ñ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñ)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ
²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Îáßï
Îáßï
²ÛÉ
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Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
²ÛÉ

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

²ÛÉ

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ

²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
²Ý³ëÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ

97030800 99 01 4

úÅ³Ý¹³Ï ÝÛáõÃ»ñª ÷ã³ó³Í Ï³Ù û·ï³·áñÍí³Í

97090300 13 02 4

øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ ¨ ·³½»ñª ãÙ³ÏÝßí³Í
µ³ÉáÝÝ»ñáõÙ

²ÛÉ
Æñ»Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
å³ïñ³ëïÇ Çñ»ñ
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¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ
¸»Õ³ïÝ»ñ, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Ý³ëÝ³µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր ԱՄ ԱՆ
«16» ապրիլի 2021թ.

N 90
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔ ՍԻ
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏ ԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊ ԵՏԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾ ՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և
հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմ ոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափ ոխադրումների
կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2021
թվականի ապրիլի 15 -ի N 372-ՏՆ եզրակացությունը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
1. Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամ Գ րիգորիի Պողոսյանին
Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմ ոբիլով
ներհանրապետական
ուղևորափ ոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության ՏԾN00684 լիցենզիայի N00003 ներդիր:
2. Դադարեցնել՝
1) անհատ ձեռնարկատեր Ռադիկ Ալեքսանդրի Զաքարյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00027 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00003 ներդիրի գործողությունները.
2) անհատ ձեռնարկատեր Ռոմ իկ Արամայիսի Մարդիյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00159 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00005 ներդիրի գործողությունները.
3) անհատ ձեռնարկատեր Սուրիկ Աշոտի Ավանեսյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00189 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները.
4) անհատ ձեռնարկատեր Արկադի Արթուրի Իգնատևի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00212 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները.
5) ֆիզիկական անձ Վիտալի Սլավի Սամսոնյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00430 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00004 ներդիրի գործողությունները.
6)
ֆիզիկական
անձ
Էրիկ
Զարմիկի
Պողոսյանի
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-
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տական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00486 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունները.
7) ֆիզիկական անձ Արթուր Արտավազդի Խաչատրյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00628 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
8)
ֆիզիկական
անձ
Մհեր
Ռոմիկի
Մարդիյանի
Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00712 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները.
9) անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամ Գրիգորիի Պ ողոսյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00684 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործ ողությունը.
10) ֆիզիկական անձ Արտ ուշա Վաղարշակի Բեկլարյանի Արցախի
Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպման
գործունեության
ՏԾN00732 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործ ողությունը:
3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին:

Հայկ Խանում յան
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր ԱՄ ԱՆ
«25» հունվարի 2021թ.
ք.Ստեփանակերտ

N4

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԴԱՎԻԹ ԱՍԾ ԱՏՐՅԱՆԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լ իցենզավորման մասին» օրենքի 25-րդ հոդված ով և
հիմք ընդունելով անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Ասծատրյանի (բնակության
վայր՝ ԱՀ, քաղաք Ստեփանակերտ, Հեքիմյան փողոց, շենք 3, բնակարան 19,
գործունեության իրականացման վայր՝ ԱՀ, քաղաք Ստեփանակերտ,
Առաքելյան փողոց, երկրորդ փակուղի, շենք 36, ՀՎՀՀ՝ 90443529) կողմից
ներկայացված լիցենզիա ստանալու դիմ ումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Ասծատրյանին ՊԼ-0374 համարի տակ
տրամադրել «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն
պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ
պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության լիցենզիա:

Գ. Ի. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր ԱՄ ԱՆ
«01» մարտի 2021թ.

N 13
ք.Ստեփանակերտ

«Գ ՈՐՆԱՅԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լ իցենզավորման մասին» օրենքի 25-րդ հոդված ով և
հիմք ընդունելով «ԳՈՐՆԱՅԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամ բ
ընկերության (գտնվելու վայրը՝ ԱՀ, քաղաք Ստեփանակերտ, Անդրանիկի
փողոց, շենք 6, բնակարան 16, գործ ունեության իրականացման վայր՝ ԱՀ,
Ասկերանի շրջան, գյուղ Իվանյան, ՀՎՀՀ՝ 90039961) կողմից ներկայացված
լիցենզիա ստանալու դիմումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
«ԳՈՐՆԱՅԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
ՊԼ-0375 համարի տակ տ րամադրել «Արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին
դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և ավելի
սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության լիցենզիա:

Գ . Ի. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր ԱՄ ԱՆ
«29» մարտի 2021թ.

N 16
ք.Ստեփանակերտ

«ՍԿԳ» ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածով և
հիմք
ընդունելով
«ՍԿԳ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության (գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը՝ ԱՀ, քաղաք
Ստեփանակերտ, Թումանյան փողոց, շենք 50, ՀՎՀՀ՝ 90049088) կողմից
ներկայացված լիցենզիաներ ստանալու դիմ ումը.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝
«ՍԿԳ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրամադրել.
1. ՊԼ-0376
համարի
տակ՝
թորած
ալկոհոլային
խմիչքների
(բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործ ունեության ապրանքային
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող
լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող
այլ սպիրտային խմիչքների, ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն
պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ
պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմ որման նյութերից էթիլային
սպիրտ ի արտադրության լիցենզիա.
2. ՊԼ-0377 համարի տակ՝ «Արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին
դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և ավելի
սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության լիցենզիա.
3. ՊԼ-0378 համարի տակ՝ գինու, խնձորի և պտ ղահատապտղային այլ
գինիների արտադրության լիցենզիա:

Գ. Ի. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2021 թվականի ապրիլի «22»
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 27-Ի ԹԻՎ 42 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 22-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարության 2008 թվականի մարտի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման քննությունների
հարցերի (թեստերի) ցանկը (հարցաշարը), ծրագիրը, որի շրջանակներում
կազմվելու են հարցաթերթիկում ներառվող խնդիրները, քննությունների
ընթացքում օգտվելու համար թույլատրվող նորմատիվ իրավական ակտ երի
ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 42 հրամանով հաստատ ված N 1
հավելվածում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն
հավելվածի:
2.
Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

2021 թվականի ապրիլի 22
ք. Ստեփանակերտ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2021 թվականի
ապրիլ ի 22 -ի N 22-Ն հրամանի

1. Հավել վածում «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ԼՂՀ օրենք և
հաշվապահական
հաշվառման
ստանդարտներ»
բառերը
փոխարինել
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենք և ֆինանսական հաշվետվությունների միջ ազգային ստանդարտներ» բառերով:
2.
«Հաշվապահական
Հանրապետության օրենք և
ստանդարտներ» բաժ նում՝

հաշվառման
ֆինանսական

մասին»
Լեռ նային
հաշվետվությունների

Ղ արաբաղի
միջ ազգային

1) 13-րդ, 14-րդ, 19- րդ, 43-55-րդ, 182-րդ, 185-րդ և 244- րդ հարցերում « դրամական
միջոցների հոսքերի» բառերը փոխարինել «դրամական հոսքերի» բառերով.
2) 21-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«21. «Ֆինանսական հաշ վետվությու նների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1 ստանդարտի
համաձ այն` երբ կազմակերպությունը փոփոխում է իր հաշվետու ժամանակաշ րջանի
ավարտը և ֆինանսական հաշ վետվությու նները ներկայացնում է մեկ տարվանից
ավել ի երկար ժամանակաշրջ անի համար, ապա կազմակերպությունը պետք է
բացահայտի՝
- պատճառ ը, թե ինչու է օգտագործվել ավել ի երկար ժամանակաշ րջան և այն
փաստը, որ ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարները
ամբողջ ովին համադրելի չեն
(ՀՀՄU 1, կետ 36)».
3) 21-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 211 -ին հարց.
«211 . Եթե կազմակերպությու նը հաշ վապահական հաշվառման քաղաքականությու նը կիրառ ում է հետընթ աց, կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի`
ֆինանսական
վիճակի մասին
երեք
հաշվետվություն՝
ընթացիկ
ժամանակաշ րջանի վերջի դրությամբ, նախորդ ժ ամանակաշրջ անի վերջի դրությամբ, և
նախորդ ժ ամանակաշ րջանի սկզբի դրությամբ
(ՀՀՄU 1, կետ 40Ա, 40Բ)».
4) 23-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 231 -ին հարց.
«231 . «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1 ստանդարտի
համաձ այն` ֆինանսական վիճ ակի մասին հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի
առնվազն հետևյալ գումարները ներկայացնող տողային հոդվածները`
- հետաձգված հարկային պարտավորություններ և հետաձգված հարկային
ակտիվներ, ֆինանսական ակտիվներ, ֆինանսական պարտավորություններ, մայր
կազմակերպության սեփականատերերին վերագրելի թողարկված կապիտալ և
ռեզերվներ
(ՀՀՄU 1, կետ 54)».
5) 25-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 251 -ին հարց.
«251 . «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1 ստանդարտի
համաձ այն` կազմակերպության գործառնական փուլը՝
- մշակման նպատակով ակտիվների ձեռքբերման և դրամական միջոց ներով
կամ դրանց համարժեքներով դրանց իրացման միջև ընկած ժ ամանակաշ րջանն է
(ՀՀՄU 1, կետ 68)».
6) 30-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 301 -ին հարց.
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«301 . «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1 ստանդարտի
համաձ այն` կազմակերպությու նը սեփական կապիտալ ում փոփոխությունների մասին
հաշվետվությունում կամ ծանոթագրություններում պետք է բացահայտի՝
- հաշվետու ժամանակաշրջ անի ընթացքում որպես սեփականատերերին բաշ խումներ ճանաչված շահաբաժինների գումարը, ինչ պես նաև մեկ բաժնետոմսին բաժին
ընկնող շ ահաբաժինների համապատասխան գումարը
(ՀՀՄU 1, կետ 107)».
7) 33-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 331 -ին հարց.
«331 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձայն` պաշարները պետք է
չափվեն՝
- ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով
(ՀՀՄU 2, կետ 9)».
8) 39-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 391 -ին հարց.
«391 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` եթե կազմակերպությունը
պաշարները
ձեռք է
բերել
հետաձգված մարման ժամկետով և
այդ
պայմանավորվածությունը ներառ ում է ֆինանսավորման տարր, ապա վճարման
նորմալ պայմաններում ձեռքբերման գնի և վճ արված գումարի տարբերությունը՝
- ճանաչվում է որպես տոկոսային ծախս ֆինանսավորման ամբողջ
ժամանակաշ րջանի ընթացքում
(ՀՀՄU 2, կետ 18)».
9) 42-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«42. «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` հատուկ ծրագրերի համար
նախատեսված ու արտադրված ապրանքների միավորի ինքնարժ եքը պետք է որոշվի՝
- դրանց կոնկրետ ծախսումների հստակ առանձնացման միջոցով
(ՀՀՄՍ 2, կետ 25)».
10) 42-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 421 -428 -րդ
հարցեր.
«421 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` փոխադարձ փոխարկելի
հանդիսացող պաշարների միավորի ինքնարժեքը պետք է որոշ վի՝
- կիրառելով «Առ աջինը մու տք` առ աջինը ելք» (ՖԻՖՈ) կամ միջին կշռված
արժեքի բանաձևերը
(ՀՀՄՍ 2, կետ 25)
422 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձայն` միջին կշռված արժեքը
կարող է հաշվարկվել՝
- պարբերականության հիմունքով կամ լրացուցիչ խմբաքանակների ստացմանը
զուգընթ աց` կախված կազմակերպության մոտեցումից
(ՀՀՄՍ 2, կետ 27)
423 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` պաշ արների՝ ինքնարժեքից
մինչև իրացման զուտ արժեք իջեցման պրակտիկան համապատասխանում է այն
տեսակետին, որ՝
- ակտիվները չպետք է արտացոլվեն ավել ի բարձր գումարով, քան ակնկալվում
է, որ պիտի ստացվի նրանց վաճառքից կամ օգտագործումից
(ՀՀՄՍ 2, կետ 28)
424 .
«Պաշարներ»
ՀՀՄՍ 2
ստանդարտի համաձ այն`
պաշարների
արտադրության մեջ օգտագործել ու նպատակով պահվող հումքի և նյութերի
ինքնարժեքը չի իջեցվում ինքնարժեքից ցածր, եթե՝
- ակնկալվում է, որ պատրաստի արտադրանքը, որում դրանք ընդգրկվելու են,
վաճառվելու է ինքնարժեքին հավասար կամ գերազանցող գնով
(ՀՀՄՍ 2, կետ 32)
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425 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձայն` երբ պաշարները
վաճառվում են, դրանց հաշվեկշռային արժեքը պետք է ճանաչվի որպես ծախս այն
ժամանակաշրջանում, երբ՝
- ճանաչվում է դրանց հետ կապված հասույթը
(ՀՀՄՍ 2, կետ 34)
426 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` պաշարների ինքնարժեքի
ցանկացած իջեցման գումար` մինչև իրացման զու տ արժեք, և պաշարների բոլ որ
կորուստները պետք է ճանաչվեն որպես ծախս այն ժ ամանակաշրջանում, երբ՝
- կատարվել է ինքնարժեքի իջեցումը կամ առաջ ացել է կորու ստը
(ՀՀՄՍ 2, կետ 34)
427 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձայն` պաշ արների ցանկացած
իջեցման ցանկացած հակադարձման գումար, որը առաջ ացել է իրացման զուտ արժեքի
աճից, պետք է ճանաչվի՝
- որպես պաշարների` ծախս ճանաչված գումարի նվազեցում այն հաշվետու
ժամանակաշ րջանում, երբ տեղի է ունեցել վերականգնումը
(ՀՀՄՍ 2, կետ 34)
428 . «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձայն` այն պաշ արները, որոնք
ընդգրկվել են սեփական ուժերով կառուցված հիմնական միջ ոցների կազ մում,
ճանաչվում են որպես ծախս՝
- այդ ակտիվի օգտակար ծառ այության ընթ ացքում
(ՀՀՄՍ 2, կետ 35)».
11) 55-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 551 -552 -րդ
հարցեր.
«551 . «Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին» ՀՀՄՍ 7 ստանդարտի
համաձ այն` կազմակերպությունն իր գործառնական գործունեու թյունից առաջացող
դրամական հոսքերի մասին տեղեկատվությունն ուղղակի մեթ ոդով ներկայացնել ով,
պետք է՝
-բացահայտի համախառն դրամական մուտքերի և համախառն դրամական
վճարումների հիմ նական դասերը
(ՀՀՄՍ 7, կետ 18ա)
552 . «Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին» ՀՀՄՍ 7 ստանդարտի
համաձ այն` կազմակերպությունն իր գործառնական գործունեու թյունից առաջացող
դրամական հոսքերի մասին տեղեկատվությունն անուղղակի մեթոդով ներկայացնելով՝
- շահույթը կամ վնասը ճշգրտում է` հաշ վի առ նել ով ոչ դրամական բնույթի
գործառնությունների արդյունքները, անցյալ կամ ապագա գործառնական գործու նեության դրամական միջոցների մու տքերի կամ վճ արումների հետաձգման կամ հաշվեգրման արդյունքները
(ՀՀՄՍ 7, կետ 18բ)».
12) 57-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 571 -ին հարց.
«571 . «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` հետընթաց կիրառ ումը`
- հաշվապահական հաշ վառման նոր քաղաքականության կիրառումն է գործառնությու նների, այլ դեպքերի և իրադարձ ությունների նկատմամբ այնպես, կարծես այդ
քաղաքականու թյունը միշտ կիրառվել է
(ՀՀՄU 8, կետ 5)».
13) 62-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 621 -625 -րդ
հարցեր.
«621 . «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացմանը ներհատուկ
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անորոշությունների հետևանքով ֆինանսական հաշ վետվու թյունների բազմաթ իվ
հոդվածներ կարող են միայն գնահատվել, օրինակ՝
- անհու սալի պարտքեր, պաշարների հնացածությու ն և ամորտիզացվող
ակտիվների օգտակար ծառայություն կամ տնտեսական օգուտների սպառման
ակնկալվող մոդել
(ՀՀՄU 8, կետ 32)
622 . «Հաշվապահական հաշ վառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` տվյալ ժ ամանակաշրջ անում հայտնաբերված ընթացիկ ժ ամանակաշրջանի պոտենցիալ սխալները ուղղվում են՝
- նախքան ֆինանսական հաշվետվությունների` հրապարակման համար
հաստատումը
(ՀՀՄU 8, կետ 41)
623 . «Հաշվապահական հաշ վառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` հաշվի առ նել ով ստանդարտի դրույթները՝ կազմակերպու թյունը ուղղում է
նախորդող ժամանակաշրջ անի է ական սխալ ները՝
- հետընթաց` դրանց հայտնաբերումից հետո հրապարակման համար հաստատված առաջ ին ֆինանսական հաշ վետվու թյունների փաթեթում, վերահաշվարկել ով
ներկայացված այն նախորդող ժ ամանակաշրջանի համադրել ի գումարները, որոնցում
տեղի է ունեցել սխալ ը
(ՀՀՄU 8, կետ 42)
624 . «Հաշվապահական հաշ վառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` նախորդող ժ ամանակաշ րջանի սխալը պետք է ուղղվի՝
- հետընթաց վերահաշվարկմամբ, բացառությամբ երբ անիրագործել ի է կոնկրետ
ժամանակաշ րջանի վրա սխալի հետևանքների կամ դրա կու տակային հետևանքների
որոշ ումը
(ՀՀՄU 8, կետ 43)
625 . «Հաշվապահական հաշ վառման քաղաքականություն, փոփոխությու ններ
հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի
համաձ այն` նախորդող ժ ամանակաշ րջանի սխալի ուղղումը՝
- չի վերագրվում այն ժամանակաշրջ անի շահույթին կամ վնասին, որում սխալը
հայտնաբերվում է
(ՀՀՄU 8, կետ 46)».
14) հանել 71-76-րդ հարցերը.
15) 81-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 811 -812 -րդ
հարցեր.
«811 . «Շահութ ահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձայն` ընթ ացիկ և նախորդ
ժամանակաշ րջանների համար ընթացիկ հարկերը, դրանց չվճարված մասի չափով,
պետք է ճ անաչվեն որպես`
- պարտավորություն
(ՀՀՄՍ 12 կետ 12)
812 . «Շահութ ահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձայն` եթե ընթացիկ և
նախորդ ժ ամանակաշ րջանների համար արդեն վճարված գումարը գերազանցում է այդ
ժամանակաշ րջանների համար վճ արման ենթակա գումարը, ապա՝
- գերազանցող մասը պետք է ճանաչվի որպես ակտիվ
(ՀՀՄՍ 12 կետ 12)».
16) 85-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 851 -852 -րդ
հարցեր.
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«851 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձ այն՝ առաջ իկա
ժամանակաշ րջաններ փոխանցվող չօգտագործված հարկային վնասների գծով պետք է
ճանաչվի՝
-հետաձգված հարկային ակտիվ այն չափով, որով հավանական է, որ
կազմակերպությունը ապագայում կունենա հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են
օգտագործվել այդ չօգտագործված հարկային վնասները
(ՀՀՄՍ 12 կետ 34)
852 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձ այն՝ առաջ իկա
ժամանակաշ րջաններ փոխանցվող չօգտագործված հարկային զեղչերի գծով պետք է
ճանաչվի՝
- հետաձգված հարկային ակտիվ այն չափով, որով հավանական է, որ
կազմակերպությունը ապագայում կունենա հարկվող շահույթ, որի դիմաց կարող են
օգտագործվել այդ չօգտագործված հարկային զեղչերը
(ՀՀՄՍ 12 կետ 34)».
17) 86-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 861 -864 -րդ
հարցեր.
«861 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձայն` ընթացիկ և
հետաձգված հարկերը պետք է ճանաչվեն որպես եկամուտ կամ ծախս և ներառվեն
տվյալ ժամանակաշրջ անի շ ահույթի կամ վնասի մեջ, բացառությամբ հարկի այն մասի,
որն առաջ անում է ՝
- գործարքից կամ իրադարձությու նից, որը նույն կամ մեկ այլ ժամանակաշրջ անում ճանաչվում է այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում
(ՀՀՄՍ 12 կետ 58)
862 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձ այն՝ հետաձգված
հարկային ակտիվների և պարտավորությունների մեծ մասն առաջ անում է, երբ՝
- եկամուտը կամ ծախսը ներառվում է հաշվապահական շահույթի մեջ մի
ժամանակաշ րջանում, իսկ հարկվող շ ահույթի (հարկային վնասի) մեջ՝ մեկ այլ
(ՀՀՄՍ 12 կետ 59)
863 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձայն՝ հետընթաց
կիրառվող հաշ վապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխու թյունից, կամ
սխալ ի ու ղղումից առաջ ացած որոշակի հոդվածների կրեդիտագրումը կամ դե բետագրումը կատարվում է՝
- չբաշխված շ ահույթի սկզբնական մնացորդի ճշգրտմամբ
(ՀՀՄՍ 12 կետ 62Ա)
864 . «Շահութահարկեր» ՀՀՄՍ 12 ստանդարտի համաձայ ն՝ սովորական
գործունեությունից շ ահույթին կամ վնասին վերաբերող հարկի գծով ծախսը
(եկամուտը) պետք է ներկայացվի որպես՝
- շահույթի կամ վնասի մի մաս` շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունում
(ՀՀՄՍ 12 կետ 77)».
18) 90-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 901 -902 -րդ
հարցեր.
«901 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` օգտակար
ծառայությունը՝
- այն ժամանակաշրջ անն է, որի ընթ ացքում ակնկալվում է, որ ակտիվը մատչելի
կլինի կազմակերպության կողմից օգտագործելու համար
(ՀՀՄՍ 16 կետ 6)
902 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` օգտակար
ծառայությունը՝
արտադրանքի կամ
համանման միավորների քանակն է,
որը
կազմակերպությունն ակնկալում է ստանալ ակտիվի միջ ոցով
(ՀՀՄՍ 16 կետ 6)».
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19) 91-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 911 -913 -րդ
հարցեր.
«911 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցների գծով բոլ որ ծախսումները ներառում են՝
- հիմնական միջ ոցի միավորի կառ ուցման կամ ձեռքբերման սկզբնավորման
ծախսումները և հետագայում կատարված ծախսումները՝ կապված դրա ավել աց ման,
մի մասի փոխարինման կամ սպասարկման հետ
(ՀՀՄՍ 16 կետ 10)
912 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի ամենօրյա սպասարկման ծախսումները ճանաչվում են՝
- շահույթում կամ վնասում` ծախսումների կատարմանը զուգընթաց
(ՀՀՄՍ 16 կետ 12)
913 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորը, որը կարող է ճ անաչվել որպես ակտիվ, պետք է չափվի՝
- իր սկզբնական արժեքով
(ՀՀՄՍ 16 կետ 15)».
20) 93-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 931 -939 -րդ
հարցեր.
«931 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի սկզբնական արժեքում ուղղակիորեն վերագրելի ծախսում ների
օրինակ է (նշել սխալ պատասխանը)՝
- նոր արտադրատեսակ կամ ծառ այությու ն ներդնել ու հետ կապված
ծախսումները (ներառյալ գովազդի և առաջ խաղացման գծով ծախսումները)
(ՀՀՄՍ 16 կետ 17, 19)
932 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի սկզբնական արժեքում ուղղակիորեն վերագրելի ծախսում ների
օրինակ է (նշել սխալ պատասխանը)՝
- վարչական և այլ ընդհանուր վերադիր ծախսումները
(ՀՀՄՍ 16 կետ 17,19)
933 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի սկզբնական արժեքում ուղղակիորեն վերագրելի ծախսում ների
օրինակ է (նշել սխալ պատասխանը)՝
- ծախսումներ, որոնք կատարվել են, երբ միավորը, որը հնարավոր է
օգտագործել ղեկավարության կողմից նախանշ ած նպատակներով, դեռևս պետք է
տրվի շահագործման
(ՀՀՄՍ 16 կետ 17,20)
934 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքում ծախ սումների ճ անաչումը դադարեցվում է,
երբ՝
- միավորը գտնվում է այն վայրում և վիճակում, որն անհրաժեշտ է, որ պեսզի այն
հնարավոր լ ինի օգտագործել ղեկավարության նախանշած նպատակներով
(ՀՀՄՍ 16 կետ 20)
935 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` երբ հիմնական
միջոցի դիմաց վճ արումը վճարման նորմալ պայմաններով նախատեսված ժամկետից
հետաձգվում է, անհապաղ վճ արման գնի` դրամական միջ ոցներով համարժեքի և
ընդհանուր վճ արումների տարբերությու նը ճ անաչվում է՝
- որպես տոկոսային ծախս` հետաձգված ժամկետի ընթ ացքում, բացառ ությամբ
եթե նշված տոկոսային ծախսումը կապիտալ ացվում է
(ՀՀՄՍ 16 կետ 23)
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936 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` եթե հիմնական
միջոցը ձեռք է բերվում՝ փոխանակելով ոչ դրամական ակտիվի հետ, ապա ձեռք
բերված հիմնական միջոցի սկզբնական արժ եքը չափվում է իրական արժեքով,
բացառությամբ՝
- երբ փոխանակման գործարքը չունի առևտրային բնույթ
(ՀՀՄՍ 16 կետ 24)
937 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` եթե հիմնական
միջոցը ձեռք է բերվում՝ փոխանակելով ոչ դրամական ակտիվի հետ, ապա ձեռք
բերված հիմնական միջոցի սկզբնական արժ եքը չափվում է իրական արժեքով,
բացառությամբ՝
- երբ ո՛չ ստացված, և ո՛չ էլ տրված ակտիվի իրական արժեքը հնարավոր չէ
արժանահավատորեն չափել
(ՀՀՄՍ 16 կետ 24)
938 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` եթե հիմնական
միջոցը ձեռք է բերվում՝ փոխանակել ով ոչ դրամական ակտիվի հետ, և ձեռք բերված
միավորը չի չափվում իրական արժեքով, ապա դրա սկզբնական արժեքը չափվում է՝
- տրված ակտիվի հաշվեկշռային արժեքով
(ՀՀՄՍ 16 կետ 24)
939 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` եթե
կազմակերպությունը հնարավորություն ունի արժանահավատորեն չափել կա՛մ
ստացված, կա՛մ տրված ակտիվի իրական արժեքը, ապա՝
- տրված ակտիվի իրական արժեքն օգտագործվում է ստացված ակտիվի
ինքնարժեքը չափելու համար, բացառությամբ, եթե ստացված ակտիվի իրական
արժեքն ավելի հստակորեն է ակնհայտ
(ՀՀՄՍ 16 կետ 26)».
21) 95-րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 951 -952 -րդ
հարցեր.
«951 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` երբ հիմնական
միջոցի միավորը վերագնահատվում է, վերագնահատման ամսաթ վի դրությամբ
կու տակված մաշվածությունը՝
- վերաձևակերպվում է ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքի
փոփոխությանը համամասնորեն այնպես, որ ակտիվի հաշ վեկշռային արժե քը
վերագնահատումից հետո հավասարվում է դրա վերագնահատված գումարին
(ՀՀՄՍ 16 կետ 35)
952 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` երբ հիմնական
միջոցի միավորը վերագնահատվում է, վերագնահատման ամսաթ վի դրությամբ
կու տակված մաշվածությունը՝
- փոխբացառվում է ակտիվի համախառն հաշվեկշռային արժեքի դիմաց, և զուտ
գումարը վերաձևակերպվում է մինչև ակտիվի վերագնահատված գումարը
(ՀՀՄՍ 16 կետ 35)».
22) 101-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1011 -1014 -րդ
հարցեր.
«1011 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` ակտիվի
մաշվածության հաշվարկումը դադարում է`
- ակտիվի` որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգվելու և ակտիվն
ապաճանաչելու ամսաթվերից ամ ենավաղով
(ՀՀՄU 16, կետ 55)
1012 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցների օգտակար ծառայությունը որոշ վում է՝ ել նել ով՝
- կազմակերպության համար ակտիվի ակնկալվող օգտակարությունից
(ՀՀՄU 16, կետ 57)
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1013 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հողամասը և
շենքերը առանձին ակտիվներ են և հաշվառ վում են՝
- առանձ ին- առանձին, նույնիսկ երբ դրանք ձեռք են բերվում միասին
(ՀՀՄU 16, կետ 58)
1014 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձ այն` եթե հողամասի
արժեքը ներառում է ապատեղակայման, քանդման և տարածքի վերականգնման
ծախսումները, ապա հողամասի այդ մասի մաշվածությունը հաշ վարկվում է `
- այդ ծախսումները կրելու շնորհիվ ստացվող օգուտների ստացման
ժամանակաշ րջանում
(ՀՀՄU 16, կետ 59)».
23) 102-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1021 -ին
հարց.
«1021 . «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` արժեզրկված,
կորած կամ փոխանցված հիմնական միջ ոցների միավորների գծով երրորդ կողմերից
փոխհատուցումը պետք է ներառվի՝
- շահույթում կամ վնասում, երբ այդ փոխհատուցումը դառնում է ստացման
ենթակա
(ՀՀՄU 16, կետ 65)».
24) 103-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1031 -ին
հարց.
«1031 . «Հիմնական միջ ոցներ» ՀՀՄՍ 16 ստանդարտի համաձայն` հիմնական
միջոցի միավորի ապաճ անաչումից առ աջացող օգուտը՝
- չպետք է դասակարգվի որպես հասույթ
(ՀՀՄU 16, կետ 68)».
25) հանել 107 – 120-րդ հարցերը.
26) 121-124-րդ հարցերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«121. «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների հատուցումները ներառում են՝
- աշխատակիցների կարճաժ ամկետ հատուցումները, հետաշխատանքային
հատուցումները, այլ երկարաժամկետ հատուցումները և ազատման հատուցումները
(ՀՀՄU 19, կետ 5)
122. «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների կարճաժ ամկետ հատուցումները ներառում են՝
- աշխատավարձերը, վճարովի տարեկան արձ ակուրդները և հիվանդության
հետ
կապված
վճ արովի
արձ ակու րդները,
շահույթի
բաշխումները
և
պարգևավճ արները
(ՀՀՄU 19, կետ 5)
123. «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների հետաշխատանքային հատուցումները ներառ ում են՝
կենսաթ ոշակային
հատուցումները,
հետաշխատանքային
կյանքի
ապահովագրությունն ու հետաշխատանքային բուժսպասարկումը
(ՀՀՄU 19, կետ 5)
124. «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների այլ երկարաժամկետ հատուցումները ներառում են՝
- երկարամյա ծառ այության համար արձ ակու րդը, հոբելյանների կամ
երկարամյա ծառ այության համար այլ հատուցումները և երկարաժ ամկետ
անաշխատունակության հատուցումները
(ՀՀՄU 19, կետ 5)».
27) 124-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1241 -1248 -րդ
հարցեր.
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«1241 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների հատուցումները՝
- կազմակերպության կողմից ցանկացած ձևով տրվող հատու ցումներն են
աշխատակիցների մատուցած ծառայության դիմաց կամ աշխատանքից ազատման
համար
(ՀՀՄU 19, կետ 8)
1242 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների կարճաժ ամկետ հատուցումները՝
- աշխատակիցների հատու ցումներ են (բացի ազատման հատուցումներից),
որոնք ակնկալվում է ամբողջությամբ մարել մինչև աշխատակիցների կողմից
համապատասխան
ծառ այությու նը
մատուցել ու
տարեկան
հաշվետու
ժամանակաշ րջանի ավարտից հետո տասներկու ամիսը լ րանալ ը
(ՀՀՄU 19, կետ 8)
1243 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
ազատման հատուցումները աշխատակիցների հատուցումներ են, որոնք՝
- տրվում են աշխատակցի աշխատանքային գործու նեությունը դադարեցնել ու
համար, երբ առ կա է կազմակերպության որոշ ումը՝ աշխատակցին նախքան
ընդունված կարգով թոշ ակի անցնելու ամսաթիվն ազատելու վերաբերյալ
(ՀՀՄU 19, կետ 8)
1244 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների կարճաժ ամկետ հատուցումները ներառում են՝
- վճարովի տարեկան արձ ակու րդը, հիվանդության հետ կապված վճ արովի
արձակուրդը, շ ահույթի բաշխումները, պարգևավճ արները և աշխատավարձ երը
(ՀՀՄU 19, կետ 9)
1245 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
աշխատակիցների կարճաժ ամկետ հատուցումները ներառում են՝
- ոչ դրամային հատուցումները ընթ ացիկ ժամանակաշրջ անում աշխատող
աշխատակիցների համար, հիվանդության հետ կապված վճարովի արձակուրդը,
շահույթի բաշխումները, պարգևավճարները և աշխատավարձերը
(ՀՀՄU 19, կետ 9)
1246 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
կազմակերպությունը վճ արովի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների
կարճ աժամկետ հատուցումների ակնկալվող ծախսումները պետք է ճանաչի
կու տակվող վճ արովի բացակայությունների դեպքում այն ժամանակ, երբ՝
- աշխատակիցները ծառ այություն են մատուցում, որն ավել ացնում է իրենց
իրավունքները ապագա վճարովի բացակայությունների նկատմամբ
(ՀՀՄU 19, կետ 13)
1247 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
կազմակերպությունը վճ արովի բացակայությունների ձևով աշխատակիցների
կարճ աժամկետ հատուցումների ակնկալվող ծախսումները պետք է ճանաչի
չկուտակվող վճարովի բացակայությու նների դեպքում այն ժ ամանակ, երբ՝
- բացակայությունը տեղի է ունենում
(ՀՀՄU 19, կետ 13)
1248 . «Աշխատակիցների հատուցումներ» ՀՀՄՍ 19 ստանդարտի համաձ այն`
կազմակերպությունը պետք է ճանաչի շահույթի բաշխումներից վճ արումների և պարգևավճարներից ակնկալ վող ծախսումները միայն այն ժամանակ, երբ՝
- կազմակերպությու նն ունի այդպիսի վճարումներ կատարել ու ներկա
իրավական կամ կառուցողական պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպ քերի
արդյունք, և պարտականությունը հնարավոր է արժանահավատորեն գնահատել
(ՀՀՄU 19, կետ 19)».
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28) 127-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1271 -1272 -րդ
հարցեր.
«1271 . «Պետական շնորհների հաշվառ ում և պետական օգնության
բացահայտում» ՀՀՄՍ 20 ստանդարտի համաձայն` նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում
ակտիվներին վերաբերող շնորհների երկրորդական պայման`
- սահմանափակել ով
ակտիվների
տեսակը
կամ
վայրը
կամ
ժամանակաշ րջանները, որոնց ընթ ացքում դրանք պետք է ձեռք բերվեն կամ պահվեն
(ՀՀՄՍ 20, կետ 3)
1272 . «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում»
ՀՀՄՍ 20 ստանդարտի համաձայն` պետական շնորհը չի ճ անաչվում, քանի դեռ չկա
հիմնավոր հավաստիացում, որ`
- կազմակերպությու նը կատարելու է դրան կցված պայմանները, և շնորհը
ստացվելու է
(ՀՀՄՍ 20, կետ 7)».
29) 130-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1301 -ին
հարց.
«1301 . «Պետական շնորհների հաշվառ ում և պետական օգնության
բացահայտում» ՀՀՄՍ 20 ստանդարտի համաձայն` պետական շնորհը, որը ստացման
ենթակա է դառնում՝ ի հատուցում արդեն կրած ծախսերի կամ վնասների, պետք է
ճանաչվի`
- շահույթում կամ վնասում այն հաշվետու ժամանակաշրջ անում, երբ այն
դառնում է ստացման ենթակա
(ՀՀՄՍ 20, կետ 20)».
30) 132-134-րդ հարցերում « Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի
փոփոխությունների հետևանքները» բառերը փոխարինել «Արտարժույթի փոխարժեքի
փոփոխությունների հետևանքները» բառերով.
31) 134-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1341 -ին
հարց.
«1341 . «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն`
փոխառության ծախսումները, որոնք անմիջ ականորեն վերագրել ի են որակավորվող
ակտիվի ձեռքբերմանը, կառ ուցմանը կամ արտադրությանը՝
- կազմում են այդ ակտիվի արժեքի մաս
(ՀՀՄՍ 23, կետ 1)».
32) 135-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1351 -1352 -րդ
հարցեր.
«1351 . «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն`
որակավորվող ակտիվը ակտիվ է՝
- որին անհրաժեշտ է ժամանակի մի զգալի հատված, որպեսզի այն պատրաստ
լինի ըստ նշանակության օգտագործման կամ վաճ առքի համար
(ՀՀՄՍ 23, կետ 5)
1352 . «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն`
ակտիվները, որոնք ձեռքբերման պահին պատրաստ են իրենց նախատեսված օգտագործման կամ վաճ առքի համար՝
- որակավորվող ակտիվներ չեն
(ՀՀՄՍ 23, կետ 7)».
33) 136-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1361 -1362 -րդ
հարցեր.
«1361 . «Փոխառ ության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն՝
կազմակերպությունը պետք է սկսի փոխառության ծախսումների կապիտալացումը՝
որպես որակավորվող ակտիվի արժեքի մաս՝
- մեկնարկի ամսաթվին
(ՀՀՄՍ 23, կետ 17)
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1362 . «Փոխառ ության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն՝
կապիտալացման համար մեկնարկի ամսաթիվը այն ամսաթ իվն է, երբ կազմա կերպությունը առ աջին անգամ բավարարում է հետևյալ բոլոր պայմանները`
- ակտիվի համար կատարում է ծախքեր, կատարում է փոխառ ության
ծախսումներ և ձեռնարկում է այն աշխատանքները, որոնք անհրաժեշ տ են՝ ակտիվը
օգտագործման կամ վաճ առքի նախատեսված վիճ ակի բերելու համար
(ՀՀՄՍ 23, կետ 17)».
34) 137-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1371 -ին
հարց.
«1371 . «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձայն՝ ակտիվը
օգտագործման կամ վաճառքի նախատեսված վիճ ակի բերել ու համար անհրաժեշտ
աշխատանք է համարվում՝
- մինչև ֆիզիկապես կառու ցումը սկսել ը կատարվող տեխնիկական
աշխատանքը, օրինակ` կառուցման թույլտվություն ստանալու աշխատանքները
(ՀՀՄՍ 23, կետ 19)».
35) 139-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1391 -ին
հարց.
«1391 . «Փոխառ ության ծախսումներ» ՀՀՄՍ 23 ստանդարտի համաձ այն` երբ
կազմակերպությունը որակավորվող ակտիվի կառուցումն ավարտում է մաս-մաս, և
յուրաքանչյու ր մաս պատրաստ է օգտագործման, երբ այլ մասերում կառուցումը դեռևս
շարունակվում է, փոխառության ծախսումների կապիտալ ացումը այդ մասի համար
պետք է`
- դադարեցնի, երբ այդ մասն իր նախատեսված օգտագործման կամ վաճառքի
նպատակով պատրաստել ու համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքներն ըստ էության
ավարտված են:
(ՀՀՄՍ 23, կետ 24)».
36) 147-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«147. «Առանձ ին ֆինանսական հաշ վետվություններ» ՀՀՄՍ 27 ստանդարտի
համաձ այն՝ առ անձ ին ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպության կողմից
ներկայացվող ֆինանսական հաշ վետվությու ններ են, որոնցում`
- կազմակերպությունը կարող է ընտրել դուստր կազմակերպություններում,
համատեղ ձեռնարկումներում և ասոցիացված կազմակերպությու ններում իր
ներդրումները հաշվառել կամ ինքնարժեքով, կամ բաժնեմասնակցության մեթ ոդով
(ՀՀՄՍ 27, կետ 4)».
37) 147-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1471 -ին
հարց.
«1471 . «Առանձ ին ֆինանսական հաշ վետվությու ններ» ՀՀՄՍ 27 ստանդարտի
համաձ այն՝ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները խմբի ֆինանսական
հաշվետվություններ են, որտեղ`
- մայր կազմակերպության և դու ստր կազմակերպությու նների ակտիվները,
պարտավորությունները, սեփական կապիտալ ը, եկամուտները և ծախսերը, ինչպես
նաև
դրամական հոսքերը ներկայացվում են որպես մեկ տնտեսական
կազմակերպության համար ներկայացվող ֆինանսական հաշ վետվություններ
(ՀՀՄՍ 27, կետ 4)».
38) 148-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1481 -1483 -րդ
հարցեր.
«1481 . «Առանձ ին ֆինանսական հաշ վետվությու ններ» ՀՀՄՍ 27 ստանդարտի
համաձ այն՝
դու ստր
կազմակերպությունից
կամ
համատեղ ձեռնարկումից
շահաբաժինները ճ անաչվում են կազմակերպության առանձին ֆինանսական
հաշվետվություններում, երբ՝
- սահմանված է կազմակերպության՝ շահաբաժինը ստանալ ու իրավունքը
(ՀՀՄՍ 27, կետ 12)
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1482 . «Առանձ ին ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 27 ստանդարտի
համաձ այն՝
դու ստր
կազմակերպությունից
կամ
համատեղ ձեռնարկումից
շահաբաժինները ճ անաչվում են՝
- շահույթում կամ վնասում՝ բացառ ությամբ երբ կազմակերպությունը չի ընտրել
օգտագործել բաժնեմասնակցության մեթոդը
(ՀՀՄՍ 27, կետ 12)
1483 . «Առանձ ին ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 27 ստանդարտի
համաձ այն՝
դու ստր
կազմակերպությունից
կամ
համատեղ ձեռնարկումից
շահաբաժինները ճ անաչվում են որպես ներդրման հաշվեկշռային արժեքի նվազեցում՝
- երբ կազմակերպությունը ընտրել է օգտագործել բաժնեմասնակցության
մեթոդը
(ՀՀՄՍ 27, կետ 12)».
39) 151-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1511 -ին
հարց.
«1511 . «Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ
ձեռնարկումներում» ՀՀՄՍ 28 ստանդարտի համաձայն` համախմբված ֆինանսական
հաշվետվությունները խմբի ֆինանսական հաշվետվություններն են, որ տեղ `
- մայր կազմակերպության և դու ստր կազմակերպությու նների ակտիվները,
պարտավորությունները, սեփական կապիտալը, եկամուտը, ծախսերը և դրամական
հոսքերը ներկայացվում են որպես մեկ տնտեսական կազմակերպության համար
ներկայացվող ֆինանսական հաշ վետվությու ններ
(ՀՀՄU 28, կետ 3)».
40) 161-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1611 -1612 -րդ
հարցեր.
«1611 . «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ՀՀՄՍ 32 ստանդարտի
համաձ այն` ֆինանսական ակտիվը ակտիվ է, որը`
- դրամական միջոց է, այլ կազմակերպության բաժնային գործիք է, կամ
պայմանագրային իրավունք է՝ այլ կազմակերպությունից դրամական միջոց կամ այլ
ֆինանսական ակտիվ ստանալու
(ՀՀՄU 32, կետ 11)
1612 . «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ՀՀՄՍ 32 ստանդարտի
համաձ այն` ֆինանսական պարտավորությունը`
- պայմանագրային պարտականություն է՝ այլ կազմակերպությանը դրամական
միջոց կամ այլ ֆինանսական ակտիվ տրամադրել ու
(ՀՀՄU 32, կետ 11)».
41) 172-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1721 -ին
հարց.
«1721 . «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շ ահույթ» ՀՀՄՍ 33 ստանդարտի
համաձ այն` մեկ բաժ նետոմսին բաժ ին ընկնող բազային շահույթը հաշ վարկել ու
նպատակով սովորական բաժնետոմսերի թ իվը`
- պետք է լինի այդ ժ ամանակաշրջանի ընթացքում շրջանառու թյան մեջ գտնվող
սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջ ին թ իվը
(ՀՀՄU 33, կետ 19)».
42) 197-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1971 -1973 -րդ
հարցեր.
«1971 . «Ակտիվների արժ եզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձայն` դրամական
ապագա հոսքերի գնահատումները պետք է ներառեն`
- ակտիվի շարունակական օգտագործումից առաջ ացող դրամական ներհոսքերի
կանխատեսումները, դրամական արտահոսքերի կանխատեսումները և դրամական
զուտ հոսքերը, որոնք ստացվել ու են (կամ վճարվել ու են) ակտիվի օտարման դիմաց՝
նրա օգտակար ծառ այության ավարտին
(ՀՀՄU 36, կետ 39)
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1972 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձ այն` դրամական
ապագա հոսքերի գնահատումները պետք է գնահատվեն`
- հաշվի առնելով ակտիվի ընթացիկ վիճ ակը
(ՀՀՄU 36, կետ 44)
1973 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձ այն` դրամական
ապագա հոսքերի գնահատումները չպետք է ներառեն դրամական գնահատված
ապագա ներհոսքերը կամ արտահոսքերը, որոնց առ աջացումն ակնկալվում է՝
- ապագա վերակառուցումից, որի իրականացման պարտավորությունը
կազմակերպությունը դեռևս չի ստանձ նել, կամ ակտիվի գործու նեության
արդյունավետության բարձ րացումից կամ բարել ավումից
(ՀՀՄU 36, կետ 44)».
43) 198-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 1981 -1985 -րդ
հարցեր.
«1981 . «Ակտիվների արժ եզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձայն` դրամական
միջոցների ապագա հոսքերի գնահատումները չպետք է ներառեն`
- շահութ ահարկի գծով մուտքերը կամ վճարումները
(ՀՀՄU 36, կետ 50)
1982 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄ Ս 36 ստանդարտի համաձայն` ակտիվի
օտարման դիմաց նրա օգտակար ծառայության ավարտին ստաց վել իք դրամական
զուտ հոսքերի գնահատված մեծությունը պետք է`
- հավասար լինի այն գումարին, որը կազմակերպությունն ակնկալում է ստանալ
ակտիվի օտարումից՝ իրազեկ և պատրաստակամ կողմերի միջև «անկախ կողմերի
միջև գործարքում»՝ օտարման գնահատված ծախսումները հանելուց հետո
(ՀՀՄU 36, կետ 52)
1983 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձայն` ակտիվի
հաշվեկշռային արժեքը պետք է նվազեցվի մինչև դրա փոխհատուցվող գումարը այն և
միայն այն դեպքում`
- եթե ակտիվի փոխհատուցվող գումարն ավելի փոքր է, քան դրա հաշվեկշռային
արժեքը
(ՀՀՄU 36, կետ 59)
1984 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձ այն`
արժեզրկումից կորու ստը պետք է անմիջ ապես ճ անաչվի`
- շահույթում կամ վնասում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ակտիվը,
համաձ այն մեկ այլ ստանդարտի, հաշվառվում է վերագնահատված գումարով
(ՀՀՄU 36, կետ 60)
1985 . «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36 ստանդարտի համաձ այն`
վերագնահատված ակտիվի արժեզրկումից ցանկացած կորուստ պետք է`
- դիտվի որպես վերագնահատումից արժեքի նվազում՝ համաձայն մեկ այլ
ստանդարտի
(ՀՀՄU 36, կետ 60)».
44) 201-րդ, 202- րդ և 241-րդ հարցերում «վերահսկվում» բառը փոխարինել
«հսկվում» բառով.
45) 203-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2031 -2032 -րդ
հարցեր.
«2031 . «Պահու ստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37 ստանդարտի համաձ այն` պահուստը պետք է ճանաչվի, երբ`
- կազմակերպությունն ունի ներկա պարտականություն՝ որպես անցյալ դեպքերի
արդյունք, հավանական է, որ այդ պարտականությունը մարելու համար կպահանջ վի
տնտեսական օգուտներ մարմնավորող միջ ոցների արտահոսք, և պարտականության
գումարը հնարավոր է արժ անահավատորեն գնահատել
(ՀՀՄU 37, կետ 14)
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2032 . «Պահու ստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37 ստանդարտի համաձայն` կազմակերպությունը պայմանական
պարտավորու թյունը`
- չպետք է ճ անաչի
(ՀՀՄU 37, կետ 27)».
46) 205-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2051 -ին
հարց.
«2051 . «Պահու ստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37 ստանդարտի համաձայն` պահուստը չափել իս ակտիվների
ակնկալվող օտարումից օգու տները`
- չպետք է հաշվի առնվեն
(ՀՀՄU 37, կետ 51)».
47) 206-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2061 -ին
հարց.
«2061 . «Պահու ստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական
ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37 ստանդարտի համաձայն` եթե կազմակերպությունն ունի
անբարենպաստ պայմանագիր, ապա այդ պայմանագրի գծով ներկա պարտականությու նը՝
- պետք է ճանաչվի և չափվի որպես պահուստ
(ՀՀՄU 37, կետ 66)».
48) հանել 226-րդ հարցը.
49) 251-255-րդ հարցերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«251. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն՝
կազմակերպությունը պետք է հաշվառի յու րաքանչյու ր բիզնեսի միավորում`
- կիրառելով ձեռքբերման մեթոդը
(ՖՀՄU 3, կետ 4)
252. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն` ձեռքբերման
մեթոդի կիրառումը պահանջում է`
- ձեռք բերողի որոշակիացում, ձեռքբերման ամսաթվի որոշ ում, ձեռք բերված
որոշել ի ակտիվների, ստանձ նած պարտավորությունների և ձեռք բերվողում
ցանկացած չհսկող բաժնեմասի ճանաչում և չափում, գուդվիլի կամ զեղչով
ձեռքբերումից օգու տի ճ անաչում և չափում
(ՖՀՄU 3, կետ 5)
253. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձայն` ձեռք բերողը
պետք
է
չափի
ձեռք
բերված
որոշել ի
ակտիվները
և
ստանձ նած
պարտավորությունները`
- ձեռքբերման ամսաթ վի դրությամբ դրանց իրական արժեքներով
(ՖՀՄU 3, կետ 18)
254. «Բիզնեսի միավորումներ»
ՖՀՄՍ 3
ստանդարտի համաձ այն`
ձեռնարկատիրական գործունեության բիզնեսի փուլային ձեռքբերման դեպքում ձեռք
բերողը պետք է ձեռք բերվողի սեփական կապիտալ ում իր նախկինում ունեցած
բաժնեմասը`
- վերաչափի ձեռքբերման ամսաթ վի դրությամբ իրական արժեքով և
արդյունքում ստացված օգու տը կամ կորուստը (առկայության դեպքում) ճ անաչի
շահույթում կամ վնասում
(ՖՀՄU 3, կետ 42)
2541 . «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն` եթե բիզնեսի
միավորման
սկզբնական
հաշվառումն
ավարտված
չէ
այն
հաշվետու
ժամանակաշ րջանի ավարտի դրությամբ, որում միավորումը տեղի է ունեցել, ապա
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ձեռք բերողը այն հոդվածների գծով, որոնց հաշ վառ ումն ավարտված չէ, պետք է իր
ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացնի՝
- որպես պայմանական գումարներ
(ՖՀՄU 3, կետ 45)
2542 . «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձայն՝ չափման
ժամանակաշ րջանի
ընթացքում
ձեռք
բերողը
պայմանական
գումարների
ճշգրտումները պետք է ճանաչի այնպես՝
- կարծես բիզնեսի միավորման հաշ վառ ումն ավարտվել է ձեռքբերման
ամսաթ վին
(ՖՀՄU 3, կետ 49)
2543 . «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձայն՝ չափման
ժամանակաշ րջանի ավարտից հետո ձեռք բերողը բիզնեսի միավորման հաշվառումը
պետք է վերանայի՝
- միայն սխալի ուղղման համար
(ՖՀՄU 3, կետ 50)
255. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձայն` ձեռքբերման հետ
կապված ծախսումները ներառում են`
- խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշ վապահական, կոնսուլտացիոն
կոմիսիոն վճարները, ընդհանուր վարչական ծախսումները և սեփական կապիտալ ի ու
պարտքային արժեթղթերի գրանցման և թողարկման ծախսումները
(ՖՀՄU 3, կետ 53)».
50) հանել 256-257-րդ հարցերը.
51) 258-րդ, 259-րդ, 260-րդ և 261-րդ հարցերում «Վաճառքի համար պահվող ոչ
ընթ ացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեությու ն» բառերը փոխարինել «Վաճ առքի
համար պահվող ոչ ընթ ացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործառ նությու ններ» բառերով.
52) 258-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2581 -ին
հարց.
«2581 . «Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված
գործառնություններ» ՖՀՄՍ 5 ստանդարտի համաձայն՝ ոչ ընթացիկ ակտիվը
դասակարգվում է որպես սեփականատերերին բաշխելու համար պահվող, երբ՝
- կազմակերպությունը պարտավորվել է բաշխել ակտիվը սեփականատերերին,
դրա ներկա վիճ ակը մատչելի է անմիջ ապես բաշխել ու համար, իսկ բաշխումը՝ շ ատ
հավանական է
(ՖՀՄU 5, կետ 12Ա)».
53) 260-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2601 -ին
հարց.
«2601 . «Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված
գործառնություններ» ՖՀՄՍ 5 ստանդարտի համաձայն՝ կազմակերպությունը պետք է
ոչ ընթ ացիկ ակտիվի, որն այլևս չի դասակարգվում որպես վաճ առքի համար պահվող,
հաշվեկշռային արժեքի ցանկացած պահանջ վող ճշգրտումը ներառի՝
- շարու նակվող գործառնություններից շահույթում կամ վնասում այն
ժամանակաշ րջանում,
որում
վաճ առքի
համար
պահվող
դասակարգվել ու
չափանիշներն այլևս չեն բավարարվում
(ՖՀՄU 5, կետ 28)».
54) 262-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2621 -ին
հարց.
«2621 . «Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում» ՖՀՄՍ 6
ստանդարտի համաձայն` ճանաչումից հետո կազմակերպությունը հետախուզման և
գնահատման ակտիվների նկատմամբ պետք է կիրառի`
- հետախուզման և գնահատման սկզբնական արժեքի (ինքնարժեքի) մոդել ը կամ
վերագնահատման մոդել ը
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(ՖՀՄU 6, կետ 12)».
55) 263-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2631 -ին
հարց.
«2631 . «Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում» ՖՀՄՍ 6
ստանդարտի համաձ այն` կազմակերպությու նը հետախուզման և գնահատման
ակտիվները պետք է դասակարգի որպես`
- նյութական կամ ոչ նյութական՝ ձեռք բերված ակտիվների բնույթին
համապատասխան, և հետևողականորեն կիրառի այդ դասակարգումը
(ՖՀՄU 6, կետ 15)».
56) հանել 265-րդ հարցը.
57) 2681 -2684-րդ հարցերը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ
«2681 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն` կազմակերպությունը ֆինանսական ակտիվը կամ ֆինանսական պարտավորությունն իր
ֆինանսական վիճ ակի մասին հաշվետվությունում պետք է ճանաչի՝
- այն և միայն այն դեպքում, երբ դառնում է գործիքի պայմանագրային կողմ
(ՖՀՄU 9, կետ 3.1.1)
2682 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն`
կազմակերպությունը պետք է ապաճանաչի ֆինանսական ակտիվը՝
- ֆինանսական ակտիվից առ աջացող դրամական հոսքերի նկատմամբ
պայմանագրային իրավունքները կորցնում են իրենց ուժը
(ՖՀՄU 9, կետ 3.2.3)
2683 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն`
ֆինանսական ակտիվը ամբողջությամբ ապաճանաչելիս՝ ստացված հատուցման
(ներառյալ ձեռք բերված որևէ նոր ակտիվ՝ հանած ստանձնած որևէ նոր
պարտավորություն) և հաշվեկշռային արժեքի (ապաճանաչման ամսաթվով չափված)
միջև տարբերությու նը պետք է ճանաչվի՝
- շահույթում կամ վնասում
(ՖՀՄU 9, կետ 3.2.12)
2684 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն`
կազմակերպությունը պետք է իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշ վետվությու նից
հանի ֆինանսական պարտավորությունը այն ու միայն այն դեպքում, երբ ՝
- այն մարվում է, այսինքն, երբ պայմանագրում նշված պարտականությունը
կատարվում է կամ չեղյալ է համարվում կամ ուժը կորցնում է
(ՖՀՄU 9, կետ 3.3.1)».
58) 2684 -րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2685 -26848րդ հարցեր.
«2685 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն` սկզբնական
ճանաչումից հետո կազմակերպությունը պետք է ֆինանսական ակտիվը ստանդարտի
պարագրաֆներին համապատասխան չափի՝
- ամորտիզացված արժեքով,
իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ
ֆինանսական արդյունքի միջ ոցով, իրական արժեքով՝ շ ահույթի կամ վնասի միջ ոցով
(ՖՀՄU 9, կետ 5.2.1)

2686 . «Ֆինանսական գործիքներ» ՖՀՄՍ 9 ստանդարտի համաձ այն՝
շահաբ աժինները ճ անաչվում են շահույթում կամ վնասում միայն այն դեպքում, երբ՝
- կազմակերպության՝ շահաբաժնի վճարումը ստանալու իրավունքը
հաստատված է, հավանական է, որ շահաբաժնի հետ կապված տնտեսական
օգու տները կհոսեն կազմակերպություն, և շահաբաժնի գումարը կարող է
արժանահավատորեն չափվել
(ՖՀՄU 9, կետ 5.7.1Ա)
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2687 . «Համախմբված ֆինանսական հաշ վետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն՝
ներդրողը հսկողությու ն ունի ներդրման օբյեկտի նկատմամբ միայն և միայն այն
դեպքում, եթե ներդրողը ու նի՝
- իշխանություն ներդրման օբյեկտի նկատմամբ, ներդրման օբյեկտում իր
ներգրավվածության արդյունքում փոփոխական հատույցների իրավու նք կամ ռիսկին
ենթարկվածությու ն և ներդրման օբյեկտի նկատմամբ իր իշխանությունն օգտագործել ու
կարողություն` ներդրողի հատույցների գումարն իր ազդեցությանը ենթարկել ու
նպատակով
(ՖՀՄՍ 10, կետ 7)
2688 . «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
ներդրողը իշխանությու ն ու նի ներդրման օբյեկտի նկատմամբ, եթե՝
- նրա մոտ առ կա են գործող իրավունքներ, որոնք նրան տալ իս են ընթացիկ
կարողություն` ու ղղորդել ու համապատասխան գործու նեությունները
(ՖՀՄՍ 10, կետ 10)
2689 . «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
մայր կազմակերպությունը պետք է պատրաստի համախմբված ֆինանսական
հաշվետվություններ՝
- միանման գործարքների և նույն հանգամանքներում տեղի ունեցող այլ
դեպքերի համար օգտագործելով հաշվապահական հաշվառման միօրինակ
քաղաքականություն
(ՖՀՄՍ 10, կետ 19)
26810 . «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
ներդրումային կազմակերպություն է համարվում այն կազմակերպությունը, որը՝
- ներդրողներից ստանում է միջ ոցներ, որի նպատակը այդ ներդրողներին
ներդրումների կառավարման ծառայություններ տրամադրել ն է, բիզնեսի նպատակը
բացառապես կապիտալ ի հավել աճից հատույց ստանալու նպատակով միջ ոցներ
ներդնելն է, և բոլոր ներդրումների արդյունքները չափում և գնահատում է իրական
արժեքի հիման վրա
(ՖՀՄՍ 10, կետ 27)
26811 . «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
մայր կազմակերպությունը, որն այլևս ներդրումային կազմակերպությու ն չէ կամ էլ
դառնում է ներդրումային կազմակերպություն, պետք է իր կարգավիճակի
փոփոխությունը հաշվառի՝
- առաջ ընթ աց՝ այն ամսաթվից սկսած, երբ տեղի է ունեցել կարգավիճակի
փոփոխությունը
(ՖՀՄՍ 10, կետ 30)
26812 . «Համատեղ պայմանավորվածությու ններ» ՖՀՄՍ 11 համաձայն` համատեղ
պայմանավորվածությունը պայմանավորվածությու ն է, որի նկատմամբ՝
- երկու կամ ավել ի կողմեր ունեն համատեղ հսկողություն
(ՖՀՄՍ 11, կետ 4)
26813 . «Համատեղ պայմանավորվածությու ններ» ՖՀՄՍ 11 համաձայն` համատեղ
գործունեությունը համատեղ պայմանավորվածություն է, համաձ այն որի`
- պայմանավորվածության նկատմամբ համատեղ հսկողություն ունեցող
կողմերը պայմանավորվածությանը վերաբերող ակտիվների նկատմամբ ունեն
իրավունքներ, իսկ պարտավորությունների գծով` պարտականություններ
(ՖՀՄՍ 11, կետ 15)
26814 . «Համատեղ պայմանավորվածությու ններ» ՖՀՄՍ 11 համաձայն` համատեղ
ձեռնարկումը համատեղ պայմանավորվածություն է, համաձայն որի`
- պայմանավորվածության նկատմամբ համատեղ հսկողություն ունեցող
կողմերը իրավունքներ ունեն պայմանավորվածության զուտ ակտիվների նկատմամբ
(ՖՀՄՍ 11, կետ 16)
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26815 . «Իրական արժեքի չափումը» ՖՀՄՍ 13 համաձ այն` իրական արժեքը
սահմանվում է որպես գին, որը`
- չափման ամսաթվի դրությամբ, շ ուկայի մասնակիցների միջև սովորական
գործարքում կստացվեր ակտիվի վաճ առքից կամ կվճ արվեր պարտավորության
փոխանցման դիմաց
(ՖՀՄՍ 13, կետ 9)
26816 . «Իրական արժեքի չափումը» ՖՀՄՍ 13 համաձ այն` իրական արժեքի
չափումը ենթադրում է, որ ակտիվը վաճառել ու կամ պարտավորությունը փոխանցել ու
գործարքը տեղի է ունենում՝
- այդ ակտիվի կամ պարտավորության համար հիմնական շուկայում կամ,
հիմնական շ ուկայի բացակայության դեպքում՝ տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության
համար առավել բարենպաստ շ ուկայում
(ՖՀՄՍ 13, կետ 16)
26817 . «Իրական արժեքի չափումը» ՖՀՄՍ 13 համաձայն` ակտիվի կամ
պարտավորության իրական արժեքը չափելու համար օգտագործվող հիմնական (կամ
ամենաբարենպաստ) շուկայի գինը՝ գործարքի հետ կապված ծախսումների գծով՝
- չպետք է ճշգրտվի
(ՖՀՄՍ 13, կետ 25)
26818 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձայն` գնորդը
հանդիսանում է կողմ, որը՝
- կազմակերպության հետ կնքել է պայմանագիր, որպես փոխանակում,
հատուցման դիմաց ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռքբերելու, որոնք
կազմակերպության սովորական գործունեության արդյունք են
(ՖՀՄՍ 15, կետ 6)
26819 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագիրը՝
- երկու կամ ավելի կողմերի միջև համաձ այնագիր է, որն առաջ ացնում է
իրավունքի ուժով ապահովված իրավաբանորեն ամրագրված իրավունքներ և
պարտականություններ
(ՖՀՄՍ 15, կետ 10)
26820 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագրերը կարող են լինել՝
- գրավոր, բանավոր կամ կազմակերպության սովորական բիզնես
գործել ակերպի համաձայն
(ՖՀՄՍ 15, կետ 10)
26821 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագիրը հանդիսանում է ընդհանրապես չկատարված, եթե բավարարում է
ստորև բերված երկու չափանիշներին՝
- կազմակերպությունը գնորդին դեռևս չի փոխանցել խոստացված որևէ
ապրանք կամ ծառ այությու ն և կազմակերպությունը դեռևս չի ստացել և դեռևս
իրավունք չունի ստանալ ու որևէ հատուցում, որպես փոխանակում, խոստացված
ապրանքների կամ ծառ այությունների դիմաց
(ՖՀՄՍ 15, կետ 12)
26822 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կախված կազմակերպության և գնորդի միջև կնքված պայմանագրի հետ կապված
փաստերից և հանգամանքներից՝
- գնորդից ստացված հատուցման գումարի չափով կազմակերպությունը
ճանաչված պարտավորությունը ներկայացնում է կամ ապագայում ապրանքներ կամ
ծառայություններ փոխանցելու, կամ ստացված հատուցումը վերադարձնել ու
կազմակերպության պարտականությունը
(ՖՀՄՍ 15, կետ 16)
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26823 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագրի վերափոխումը՝
- պայմանագրի շրջ անակի կամ գնի փոփոխությու ն է (կամ երկու սը միասին),
որը հաստատում են պայմանագրի կողմերը գրավոր, բանավոր համաձայնությամբ
կամ սովորական բիզնես գործել ակերպին համապատասխան
(ՖՀՄՍ 15, կետ 18)
26824 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կազմակերպությունը պետք է ճանաչի հասույթ, երբ ՝
- կատարում (բավարարում) է կատարման պարտականությունը՝ խոստացված
ապրանքը կամ ծառ այությունը փոխանցելով գնորդին
(ՖՀՄՍ 15, կետ 31)
26825 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ակտիվը համարվում է փոխանցված, երբ՝
- գնորդն այդ ակտիվի նկատմամբ ձեռք է բերում հսկողությու ն
(ՖՀՄՍ 15, կետ 31)
26826 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ակտիվի նկատմամբ հսկողությու նը ներառում է կազմակերպության կարողությունը
կանխել այլ կազմակերպություններին՝
- ուղղորդել ակտիվի օգտագործումը և նրանից ստանալ օգու տներ
(ՖՀՄՍ 15, կետ 33)
26827 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
գործարքի գինը հատուցման այն գումարն է, որը՝
- կազմակերպությունն ակնկալ ում է ստանալ, որպես փոխանակում, գնորդին
խոստացված
ապրանքները
կամ
ծառ այությունները
փոխանցել ու
դիմաց,
բացառությամբ երրորդ կողմերի անունից հավաքագրված գումարները
(ՖՀՄՍ 15, կետ 47)
26828 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձայն` այն
պայմանագրերի համար գործարքի գինը որոշել իս, որոնց համաձայն գնորդը
խոստանում է հատուցում ոչ դրամական հատուցման ձևով, կազմակերպությունը
պետք է ոչ դրամական հատուցումը չափի՝
- իրական արժեքով
(ՖՀՄՍ 15, կետ 66)
26829 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կազմակերպությունը գնորդի հետ պայմանագրի կնքման լրացուցիչ ծախսումները
պետք է ճ անաչի որպես ակտիվ, եթե՝
- կազմակերպությունն ակնկալում է փոխհատուցել այդ ծախսումները
(ՖՀՄՍ 15, կետ 91)
26830 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն պայմանագրին ներառում են՝
- աշխատուժի գծով ուղղակի ծախսումներ, նյութերի գծով ուղղակի
ծախսումներ, այլ ծախսումները, որոնք կազմակերպությունը կրում է բացառապես
պայմանագիրը կնքելու արդյունքում
(ՖՀՄՍ 15, կետ 97)
26831 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն պայմանագրին ներառում են ՝
- աշխատուժի գծով ուղղակի ծախսումներ, նյութերի գծով ուղղակի
ծախսումներ, բաշխված ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն
պայմանագրին կամ պայմանագրից բխող գործունեություններին
(ՖՀՄՍ 15, կետ 97)
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26832 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16
համաձ այն`
պայմանագիրը
հանդիսանում է վարձ ակալ ության պայմանագիր, եթե՝
- այդ պայմանագրով հատուցման դիմաց՝ որպես փոխանակում որոշակի
ժամանակահատվածի ընթ ացքում փոխանցվում է որոշակիացված ակտիվի
օգտագործման հսկողության իրավունքը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 9)
26833 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթվի դրությամբ, վարձակալը պետք է ճանաչի՝
- օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը և վարձ ակալ ության գծով
պարտավորությունը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 22)
26834 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթ վի դրությամբ, վարձ ակալ ը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի
ձևով ակտիվը՝
- սկբնական արժեքով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 23)
26835 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` օգտագործման իրավունքի
ձևով ակտիվի սկզբնական արժեքը ներառում է՝
- վարձ ակալ ության գծով պարտավորության սկզբնական չափման գումարը,
վարձ ակալ ության մեկնարկի ամսաթվին կատարված վարձավճ արները՝ հանած
ստացված ցանկացած վարձակալության խրախու սումներ, վարձ ակալի կողմից կրած
սկզբնավորման ցանկացած ու ղղակի ծախսումներ
(ՖՀՄՍ 16, կետ 24)
26836 . «Վարձակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթվին
վարձ ակալ ը պետք է չափի վարձ ակալ ության գծով պարտավորությու նը՝
- այն վարձավճ արների ներկա արժեքով, որոնք դեռևս չեն վճարվում այդ
ամսաթ վին
(ՖՀՄՍ 16, կետ 26)
26837 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթ վից
հետո, վարձ ակալ ը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը՝
կիրառել ով՝
- սկզբնական արժեքի (ինքնարժեքի) մոդելը, եթե չի կիրառ ում իրական կամ
վերագնահատման մոդել ներից որևէ մեկը
(ՖՀՄՍ 16, կետեր 29,34,35)
26838 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` սկզբնական արժեքի մոդել
կիրառել իս վարձակալը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը՝
- սկզբնական
արժեքով,
հանած՝
կուտակված
մաշվածությունը
և
արժեզրկումից կու տակված կորու ստները և ճշգրտված՝ վարձ ակալ ության գծով
պարտավորության ցանկացած վերաչափմամբ
(ՖՀՄՍ 16, կետ 30)
26839 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` եթե վարձակալն իր
ներդրումային գույքի նկատմամբ կիրառում է իրական արժեքի մոդելը, ապա՝
- վարձ ակալ ը նաև պետք է կիրառի այդ իրական արժեքի մոդելը
օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների նկատմամբ, որոնք բավարարում են
ներդրումային գույքի սահմանմանը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 34)
26840 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` եթե օգտագործման
իրավունքի ձևով ակտիվը վերաբերում է հիմնական միջոցների դասին, որի նկատմամբ
վարձ ակալ ը կիրառում է վերագնահատման մոդելը, ապա՝
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- վարձ ակալ ը կարող է ընտրել կիրառել այդ վերագնահատման մոդելը բոլ որ
այն օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են
հիմնական միջոցի տվյալ դասին
(ՖՀՄՍ 16, կետ 35)
26841 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթ վից
հետո, վարձ ակալ ը վարձակալ ության գծով պարտավորությունը պետք է չափի՝
- ավել ացնելով
հաշվեկշռային
արժեքը՝
արտացոլելու
համար
վարձ ակալ ության գծով պարտավորության տոկոսը, նվազեցնել ով հաշվեկշռային
արժեքը՝ արտացոլել ու համար կատարված վարձավճ արները, և վերաչափել ով
հաշվեկշռային արժեքը` արտացոլել ու համար ցանկացած վերանայում կամ
վարձ ակալ ության վերափոխում
(ՖՀՄՍ 16, կետ 36)
26842 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձատուն պետք է իր
վարձ ակալ ություններից յուրաքանչյուրը դասակարգի՝
- կամ որպես գործառնական վարձ ակալ ություն կամ որպես ֆինանսական
վարձ ակալ ություն
(ՖՀՄՍ 16, կետ 61)
26843 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձակալ ությունը
դասակարգվում է որպես ֆինանսական վարձակալություն, եթե՝
- փոխանցվում են հիմքում ընկած ակտիվի սեփականության հետ կապված ըստ
էության բոլոր ռիսկերն ու հատույցները
(ՖՀՄՍ 16, կետ 62)
26844 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթվին, վարձ ատու ն ֆինանսական վարձ ակալ ության տրված
ակտիվները իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում պետք է ճանաչի
որպես՝
- ակտիվ և ներկայացնի դրանք որպես դեբիտորական պարտք՝
վարձ ակալ ությունում զու տ ներդրումներին հավասար գումարով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 67)
26845 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
ճանաչի վարձ ակալ ության ժ ամկետի ընթ ացքում առաջ ացած ֆինանսական
եկամուտը՝ հիմնվել ով մի սխեմայի վրա, որը՝
- արտացոլ ում է վարձակալության շրջ անակներում վարձ ատուի զուտ
ներդրումների նկատմամբ հաստատուն պարբերական հատույցադրույք
(ՖՀՄՍ 16, կետ 75)
26846 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
ժամանակաշ րջանին վերաբերող վարձակության վճ արումները վերագրի՝
- վարձակալությու նում համախառն ներդրումներին՝ նվազեցնել ու թե
ներդրումների հիմնական գումարը, և թե չվաստակած ֆինանսական եկամուտը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 76)
26847 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն գործառնական
վարձ ակալ ությունից ստացվող վարձավճ արները պետք է ճ անաչի՝
- որպես եկամուտ կամ գծային հիմու նքով, կամ մեկ այլ պարբերական
հիմունքով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 81)
26848 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
վարձ ակալ ական եկամուտ վաստակել իս կրած ծախսումները՝
- ներառյալ՝ մաշվածությունը, ճ անաչի որպես ծախս
(ՖՀՄՍ 16, կետ 82)».
59) հանել 275 -278-րդ հարցերը.
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60) հանել 283-285-րդ հարցերը.
61) 289-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«289. «Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին» ՖՀՄՄԿ 17
մեկնաբանության համաձայն` յու րաքանչյու ր հաշվետու ժամանակաշրջ անի վերջ ում և
մարման օրը կազմակերպությունը պետք է`
- վերանայի և ճշգրտի շահաբաժ նի գծով կրեդիտորական պարտքի
հաշվեկշռային արժեքը՝ այդ հաշ վեկշռային արժեքի փոփոխությունները ճ անաչել ով
սեփական կապիտալում որպես բաշխման գումարի փոփոխություններ
(ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 17, կետ 13)».
62) 290-րդ հարցից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2901 - 2902 -րդ
հարցեր.
«2901 . «Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում»
ՖՀՄՄԿ 20 մեկնաբանության համաձայն` հանքի մշակման փուլում (նախքան
արտադրությու նը սկսել ը) մակաբացման ծախսումները`
- սովորաբար կապիտալ ացվում են որպես հանքավայրի շինարարության,
մշակման ու կառ ուցման ամորտիզացվող գումարի մի մաս
(ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 20, կետ 2)
2902 . «Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում»
ՖՀՄՄԿ 20 մեկնաբանության համաձայն` հանքի մշակման փուլում (նախքան
արտադրությու նը
սկսել ը)
կապիտալացված
մակաբացման
ծախսումները
արտադրությու նն սկսելու ն պես`
- մաշեցվում կամ ամորտիզացվում են պարբերական հիմու նքով՝ սովորաբար
օգտագործել ով թողարկված միավորների մեթոդը
(ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 20, կետ 2)»:
3. «Հարկեր և այլ պարտադիր վճ արներ» բաժնում`
1) 1-ին հարցում «ԼՂՀ կառ ավարության» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության կառ ավարության» բառերով.
2) 2-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն, եթե Արցախի Հանրապետությունում հարկային օրենսդրության և հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ
իրավական ակտերով սահմանված դրույթները պարու նակում են հակասությու ններ,
երկիմաստություններ կամ տարընթերցումներ, ապա՝
- հարկման նպատակով այդ դրույթները մեկնաբանվում են, ինչպես նաև հարկային
մարմինների կողմից (գույքահարկի և հողի հարկի դեպքում` նաև տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից) կիրառվում են հարկ վճ արողի օգտին
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 2)».
3) 3-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված հարկերը վճարվում են`
- Արցախի Հանրապետության պետական և (կամ) համայնքների բյուջեներ
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 4)».
4) 124 -րդ հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«124 . «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն` հարկային ստուգումներ և (կամ)
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով
սահմանված
կարգով
իրականացվող
օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառումների արդյունքում առ անց օրենքով սահմանված պետական գրանցման
(հաշվառման)
կամ
առ անց
հարկային
մարմիններում
հաշ վառման
ձեռնարկատիրական գործունեության (ապօրինի գործու նեության) հայտնաբերման
դեպքում գանձվում է՝
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- տուգանք` այդ գործունեության արդյունքում հարկային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով հաշվարկված իրացման շրջ անառ ության (համախառն եկամտի)
50 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս հարյու ր հազար դրամից
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 26)».
5) 131 -ին հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«131 . «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն` վաճ առվող արտադրանքը,
ապրանքները (ձեռնարկատիրական գործունեության
առարկաներ)
Արցախի
Հանրապետության կառ ավարության կողմից սահմանված կարգով չգրանցել ու
դեպքում հարկ վճարողից գանձվում է
- տուգանք` ձ եռնարկատիրական գործունեության չգրանցված առ արկաների
վաճառքի (իրացման) գներով արտահայտված (հաշվարկված) ամբողջ արժեքի 10
տոկոսի չափով
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 28)».
6) 24-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«24. Արցախի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար ներմուծման
պահին ԱԱՀ-ով հարկվող շրջ անառությու ն է համարվում դրանց՝
- օրենքով սահմանված կարգով որոշվող մաքսային արժեքի և գանձ վող
մաքսատու րքի ու ակցիզային հարկի գումարը
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 8)».
7) 291 -ին հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«291 . Ավել ացված արժեքի հարկից ազատվում են`
- հանրակրթական ու սումնական հաստատությունների, մանկապատանեկան
ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական,
արվեստի և գեղարվեստի ու սումնական հաստատությու նների, մարզադպրոցների,
արհեստագործական ու սումնարանների, որակավորման և վերաորակավորման,
միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
կողմից ուսուցման ծառայությունների մատուցումը
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 15)».
8) հանել 294 -րդ հարցը.
9) 30-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«30. Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափը կիրառվում է `
- այն ծառ այությունների հարկվող շրջանառության նկատմամբ, որոնց
մատուցման վայրը, համաձ այն օրենքի, չի գտնվում Արցախի Հանրապետության
ներքին տարածքում
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 16)».
10) հանել 32-րդ հարցը.
11) 34-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«34. ԱԱՀ վճ արող անձինք հաշվետու ժամանակաշ րջանում պետական բյուջե են
վճարում այդ ժամանակաշրջ անում իրականացված հարկվող գործարքների հարկվող
շրջանառ ության նկատմամբ հաշ վարկված ԱԱՀ- ի գումարը, որից հաշվանցվում են`
- արտադրական և այլ առևտրային նպատակներով Արցախի Հանրապետու թյան
և Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում հաշվետու ժամանակաշրջ անում
ձեռք բերված այն ապրանքների և ստացված այն ծառայությունների գծ ով
մատակարարների կողմից դու րս գրված հարկային հաշ իվներում առ անձ նացված ԱԱՀի գումարների չափով (բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի), որոնց
դիմաց բանկի կամ փոստի միջոցով մատակարարի բանկային հաշ վին կատարվել է
վճարում
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 23)».
12) 381 -ին հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«381 . ԱԱՀ վճարողների կողմից ԱԱՀ-ի գծով սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում սահմանված կարգով դրանց ճշգրտման արդյու նքներով կարող են
ներկայացվել`
- ճշտված հաշվարկներ, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի,
ինչպես նաև այն դեպքերի, երբ ճշտված հաշ վարկները վերաբերում են հարկային
մարմինների կողմից ստուգվող կամ
արդեն իսկ ստուգված հաշվետու
ժամանակաշ րջաններին
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 33)».
13) 40-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«40. Արցախի Հանրապետության կառ ավարության սահմանած կարգի
խախտմամբ հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դու րս գրել ու դեպքում
հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դու րս գրողը վճարում է՝
- տուգանք` հարկային հաշ վի կամ ճշգրտող հարկային հաշվի լրիվ արժեքով
հատուցման գումարի (ներառյալ` ԱԱՀ- ի գումարը) չափով, բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն
ՀՀ դրամից
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 42)».
14) 42-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«42. Հաշվետու ժամանակաշ րջանում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված
աշխատանքների և ստացված ծառ այությունների գծով մատակարարների կողմից
դու րս գրված այն հարկային հաշիվներում առ անձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջ անին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ)
էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել՝
- տվյալ հաշ վետու ժամանակաշրջ անի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով հաշվանցման ենթակա չեն
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 431 )».
15) 43-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«43. Հաշվետու ժամանակաշ րջանում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված
աշխատանքների և ստացված ծառ այությունների գծով մատակարարների կողմից
դու րս գրված այն հարկային հաշիվներում առ անձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջ անին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ)
էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել՝
- կարող են հաշվանցվել այդ հարկային հաշիվներն էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնելու օրն ընդգրկող հետագա հաշ վետու ժամանակաշ րջանի
համար ներկայացվող ԱԱՀ- ի հաշ վարկով
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 431 )».
16) 45-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«45. Արցախի Հանրապետությունում ակցիզային հարկ վճարում են`
- ակցիզային հարկով հարկման ենթ ակա ապրանքներ ներմուծող կամ
արտադրող (ներառյալ շշալցնող կամ այլ կերպ տարայավորող) իրավաբանական (այդ
թվում` օտարերկրյա իրավաբանական անձ անց Արցախի Հանրապետությունում
սահմանված կարգով գրանցված ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը) և
ֆիզիկական անձ ինք
(«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 3)».
17) 712 -րդ հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«712 . «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն` եկամու տ չեն
համարվում`
- օրենքով տրվող հարկային արտոնությունների, պետական կամ համայնքային
բյուջեներ վճ արվող այլ պարտադիր վճ արների և տու րքերի, բնօգտագործման
վճարների գծով տրվող արտոնությունների գումարները
(«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 8)
(Լր. 16.02.15 N 17-Ն)».
18) հանել 1484 -րդ հարցը.
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19) հանել 152-րդ և 1521 -ին հարցերը.
20) հանել 154-րդ հարցը.
21) հանել 157-րդ հարցը.
22) հանել 1582 -րդ հարցը.
23) հանել 164-րդ հարցը.
24) հանել 195-րդ հարցը.
25) հանել 1961 -ին 1963 -րդ հարցերը.
26) հանել 200-րդ հարցը.
27) հանել 203-րդ հարցը.
28) 2121 -ին հարցում «0.1» բառը փոխարինել «0.075» բառ ով.
29) 226-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«226. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծվող` շրջ ակա
միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար վճարը հաշ վարկվում է`
- այդ ապրանքների մաքսային արժեքի հիման վրա
(«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճ արների մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված
10)».
30) հանել 228-232-րդ հարցերը.
31) 234-րդ հարցում «7200.0 հազար դրամը» բառերը փոխարինել «12 000 000 ՀՀ
դրամը» բառերով.
32) հանել 237-րդ հարցը:
4. «Տնտեսական իրավունք և աուդիտ» բաժնում`
1) հանել 1-8-րդ հարցերը.
2) 2571 -րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2571 . «Տեղական ինքնակառ ավարման մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն`
համայնքն իր ինքնակառ ավարման իրավունքն իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների`
- համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի միջ ոցով, որոնք օրենքով
սահմանված կարգով ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով
(«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 7)»:
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2021 թվականի ապրիլի «22»
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի ԹԻՎ 74 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 23-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1.
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարության 2008 թվականի մայիսի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում
աուդիտորների
որակավորման քննությունների
հարցերը (թեստերը) և տիպային խնդիրները հաստատելու մասին» թիվ 74
հրամանով հաստատ ված հավելվածում կատարել փոփ ոխություններ և
լրացումներ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

2021 թվականի ապրիլի 22
ք. Ստեփանակերտ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2021 թվականի
ապրիլ ի 22 -ի N 23-Ն հրամանի

1. «Հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվառ ում» բաժնում՝
1) 14-րդ, 15-րդ, 181 -ին, 202 -րդ, 22- րդ, 75-91-րդ, 224-րդ, 227-րդ, 295- րդ, 3192 -րդ,
3193 -րդ և 346-րդ հարցերում «դրամական միջ ոցների հոսքերի» բառերը փոխարինել
«դրամական հոսքերի» բառերով.
2) 25-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«25. «Ֆինանսական հաշ վետվությու նների ներկայացում» ՀՀՄՍ 1 ստանդարտի
համաձ այն` երբ կազմակերպությունը փոփոխում է իր հաշվետու ժամանակաշ րջանի
ավարտը և ֆինանսական հաշ վետվությու նները ներկայացնում է մեկ տարվանից
ավել ի երկար ժամանակաշրջ անի համար, ապա կազմակերպությունը պետք է
բացահայտի՝
- պատճառ ը, թե ինչու է օգտագործվել ավել ի երկար ժամանակաշ րջան և այն
փաստը, որ ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարները
ամբողջ ովին համադրելի չեն
(ՀՀՄU 1, կետ 36)».
3) 56-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«56. «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` պաշ արները ընդգրկում են՝
- մանրածախ վաճառ ողի կողմից վերավաճառքի նպատակով գնված արագ
սպառվող ապրանքները կամ վերավաճ առքի համար պահվող հողամասը և այլ գույքը
(ՀՀՄՍ 2, կետ 8)».
4) 72-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«72. «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2 ստանդարտի համաձ այն` հատուկ ծրագրերի համար
նախատեսված ու արտադրված ապրանքների միավորի ինքնարժ եքը պետք է որոշվի՝
- դրանց կոնկրետ ծախսումների հստակ առանձնացման միջոցով
(ՀՀՄՍ 2, կետ 23)».
5) հանել 107-1121 -ին հարցերը.
6) հանել 148-162-րդ հարցերը.
7) 174-րդ, 175-րդ, 176- րդ հարցերում «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի
փոփոխությունների հետևանքները» բառերը փոխարինել «Արտարժույթի փոխարժեքի
փոփոխությունների հետևանքները» բառերով.
8) 189-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«189. «Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 27 ստ անդարտի
համաձ այն՝ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները խմբի ֆինանսական
հաշվետվություններ են, որտեղ`
- մայր կազմակերպության և դու ստր կազմակերպությու նների ակտիվները,
պարտավորությունները, սեփական կապիտալ ը, եկամուտները և ծախսերը, ինչպես
նաև
դրամական հոսքերը ներկայացվում են որպես մեկ տնտեսական
կազմակերպության համար ներկայացվող ֆինանսական հաշ վետվություններ
(ՀՀՄՍ 27, կետ 4)».
9) 245-րդ, 246-րդ և 292-րդ հարցերում «վերահսկվում» բառը փոխարինել
«հսկվում» բառով.
10) հանել 277-րդ հարցը.
11) 302-306-րդ հարցերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«302. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն՝
կազմակերպությունը պետք է հաշվառի յու րաքանչյու ր բիզնեսի միավորում`
- կիրառելով ձեռքբերման մեթոդը
(ՖՀՄU 3, կետ 4)
303. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն` ձեռքբերման
մեթոդի կիրառումը պահանջում է`
- ձեռք բերողի որոշակիացում, ձեռքբերման ամսաթվի որոշ ում, ձեռք բերված
որոշել ի ակտիվների, ստանձ նած պարտավորությունների և ձեռք բերվողում
ցանկացած չհսկող բաժնեմասի ճանաչում և չափում, գուդվիլի կամ զեղչով
ձեռքբերումից օգու տի ճ անաչում և չափում
(ՖՀՄU 3, կետ 5)
304. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձայն` ձեռք բերողը
պետք
է
չափի
ձեռք
բերված
որոշել ի
ակտիվները
և
ստանձ նած
պարտավորությունները`
- ձեռքբերման ամսաթ վի դրությամբ դրանց իրական արժեքներով
(ՖՀՄU 3, կետ 18)
305. «Բիզնեսի միավորումներ»
ՖՀՄՍ 3
ստանդարտի համաձ այն`
ձեռնարկատիրական գործունեության բիզնեսի փուլային ձեռքբերման դեպքում ձեռք
բերողը պետք է ձեռք բերվողի սեփական կապիտալ ում իր նախկինում ունեցած
բաժնեմասը`
- վերաչափի ձեռքբերման ամսաթ վի դրությամբ իրական արժեքով և
արդյունքում ստացված օգու տը կամ կորուստը (առկայության դեպքում) ճ անաչի
շահույթում կամ վնասում
(ՖՀՄU 3, կետ 42)
306. «Բիզնեսի միավորումներ» ՖՀՄՍ 3 ստանդարտի համաձ այն` ձեռքբերման
հետ կապված ծախսումները ներառում են`
- խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշ վապահական, կոնսուլտացիոն
կոմիսիոն վճարները, ընդհանուր վարչական ծախսումները և սեփական կապիտալ ի ու
պարտքային արժեթղթերի գրանցման և թողարկման ծախսումները
(ՖՀՄU 3, կետ 53)».
12) հանել 307- 308-րդ հարցերը.
13) հանել 316-րդ հարցը.
14) 3196 -րդ հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3196 . «Համախմբված ֆինանսական հաշ վետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
ներդրողը հսկողությու ն ունի ներդրման օբյեկտի նկատմամբ միայն և միայն այն
դեպքում, եթե ներդրողը ու նի`
- իշխանություն ներդրման օբյեկտի նկատմամբ, ներդրման օբյեկտում իր
ներգրավվածության արդյունքում փոփոխական հատույցների իրավու նք կամ ռիսկին
ենթարկվածությու ն և ներդրման օբյեկտի նկատմամբ իր իշխանությունն օգտագործել ու
կարողություն` ներդրողի հատույցների գումարն իր ազդեցությանը ենթարկել ու
նպատակով
(ՖՀՄՍ 10, կետ 7)».
15) 3198 -րդ հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3198 . «Համախմբված ֆինանսական հաշ վետվություններ» ՖՀՄՍ 10 համաձ այն`
մայր կազմակերպությու նը պետք է չհսկող բաժնեմասերը ներկայացնի ֆինանսական
վիճ ակի մասին համախմբված հաշ վետվությունում որպես `
- սեփական կապիտալ ի հոդված՝ մայր կազմակերպության սեփականատերերի
սեփական կապիտալից առ անձ ին
(ՖՀՄՍ 10, կետ 22)».

119

16) 31923 -րդ հարցից հետո լ րացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 31924 -31954րդ հարցեր.
«31924 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
գնորդը հանդիսանում է կողմ, որը՝
- կազմակերպության հետ կնքել է պայմանագիր, որպես փոխանակում,
հատուցման դիմաց ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռքբերելու, որոնք
կազմակերպության սովորական գործունեության արդյունք են
(ՖՀՄՍ 15, կետ 6)
31925 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագիրը՝
- երկու կամ ավելի կողմերի միջև համաձ այնագիր է, որն առաջ ացնում է
իրավունքի ուժով ապահովված իրավաբանորեն ամրագրված իրավունքներ և
պարտականություններ
(ՖՀՄՍ 15, կետ 10)
31926 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագրերը կարող են լինել՝
- գրավոր, բանավոր կամ կազմակերպության սովորական բիզնես
գործել ակերպի համաձայն
(ՖՀՄՍ 15, կետ 10)
31927 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագիրը հանդիսանում է ընդհանրապես չկատարված, եթե բավարարում է
ստորև բերված երկու չափանիշներին՝
- կազմակերպությունը գնորդին դեռևս չի փոխանցել խոստացված որևէ
ապրանք կամ ծառ այությու ն և կազմակերպությունը դեռևս չի ստացել և դեռևս
իրավունք չունի ստանալ ու որևէ հատուցում, որպես փոխանակում, խոստացված
ապրանքների կամ ծառ այությունների դիմաց
(ՖՀՄՍ 15, կետ 12)
31928 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կախված կազմակերպության և գնորդի միջև կնքված պայմանագրի հետ կապված
փաստերից և հանգամանքներից՝
- գնորդից ստացված հատուցման գումարի չափով կազմակերպությու նը
ճանաչված պարտավորությունը ներկայացնում է կամ ապագայում ապրանքներ կամ
ծառայություններ փոխանցելու, կամ ստացված հատուցումը վերադարձնել ու
կազմակերպության պարտականությունը
(ՖՀՄՍ 15, կետ 16)
31929 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
պայմանագրի վերափոխումը՝
- պայմանագրի շրջ անակի կամ գնի փոփոխությու ն է (կամ երկու սը միասին),
որը հաստատում են պայմանագրի կողմերը գրավոր, բանավոր համաձայնությամբ
կամ սովորական բիզնես գործել ակերպին համապատասխան
(ՖՀՄՍ 15, կետ 18)
31930 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կազմակերպությունը պետք է ճանաչի հասույթ, երբ ՝
- կատարում (բավարարում) է կատարման պարտականությունը՝ խոստացված
ապրանքը կամ ծառ այությունը փոխանցելով գնորդին
(ՖՀՄՍ 15, կետ 31)
31931 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ակտիվը համարվում է փոխանցված, երբ՝
- գնորդն այդ ակտիվի նկատմամբ ձեռք է բերում հսկողությու ն
(ՖՀՄՍ 15, կետ 31)
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31932 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ակտիվի նկատմամբ հսկողությու նը ներառում է կազմակերպության կարողությունը
կանխել այլ կազմակերպություններին՝
- ուղղորդել ակտիվի օգտագործումը և նրանից ստանալ օգու տներ
(ՖՀՄՍ 15, կետ 33)
31933 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
գործարքի գինը հատուցման այն գումարն է, որը՝
կազմակերպությունն ակնկալում է ստանալ, որպես փոխանակում, գնորդին
խոստացված
ապրանքները
կամ
ծառ այությունները
փոխանցել ու
դիմաց,
բացառությամբ երրորդ կողմերի անունից հավաքագրված գումարները
(ՖՀՄՍ 15, կետ 47)
31934 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձայն` այն
պայմանագրերի համար գործարքի գինը որոշել իս, որոնց համաձայն գնորդը
խոստանում է հատուցում ոչ դրամական հատուցման ձևով, կազմակերպությունը
պետք է ոչ դրամական հատուցումը չափի՝
- իրական արժեքով
(ՖՀՄՍ 15, կետ 66)
31935 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
կազմակերպությունը գնորդի հետ պայմանագրի կնքման լրացուցիչ ծախսումները
պետք է ճ անաչի որպես ակտիվ, եթե՝
- կազմակերպությունն ակնկալում է փոխհատուցել այդ ծախսումները
(ՖՀՄՍ 15, կետ 91)
31936 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն պայմանագրին ներառում են՝
աշխատուժի գծով ուղղակի ծախսումներ, նյութերի գծով ուղղակի
ծախսումներ, այլ ծախսումները, որոնք կազմակերպությունը կրում է բացառապես
պայմանագիրը կնքելու արդյունքում
(ՖՀՄՍ 15, կետ 97)
31937 . «Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից» ՖՀՄՍ 15 համաձ այն`
ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն պայմանագրին ներառում են ՝
աշխատուժի գծով ուղղակի ծախսումներ, նյութերի գծով ուղղակի
ծախսումներ, բաշխված ծախսումները, որոնք վերաբերում են ուղղակիորեն
պայմանագրին կամ պայմանագրից բխող գործունեություններին
(ՖՀՄՍ 15, կետ 97)
31938 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16
համաձ այն`
պայմանագիրը
հանդիսանում է վարձ ակալ ության պայմանագիր, եթե՝
այդ պայմանագրով հատուցման դիմաց՝ որպես փոխանակում որոշակի
ժամանակահատվածի ընթ ացքում փոխանցվում է որոշակիացված ակտիվի
օգտագործման հսկողության իրավունքը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 9)
31939 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթվի դրությամբ, վարձակալը պետք է ճանաչի՝
օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը և վարձակալության գծով
պարտավորությունը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 22)
31940 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթ վի դրությամբ, վարձ ակալ ը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի
ձևով ակտիվը՝
սկբնական արժեքով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 23)
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31941 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` օգտագործման իրավունքի
ձևով ակտիվի սկզբնական արժեքը ներառում է՝
վարձ ակալ ության գծով պարտավորության սկզբնական չափման գումարը,
վարձ ակալ ության մեկնարկի ամսաթվին կատարված վարձավճ արները՝ հանած
ստացված ցանկացած վարձակալության խրախու սումներ, վարձ ակալի կողմից կրած
սկզբնավորման ցանկացած ու ղղակի ծախսումներ
(ՖՀՄՍ 16, կետ 24)
31942 . «Վարձակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթվին
վարձ ակալ ը պետք է չափի վարձ ակալ ության գծով պարտավորությու նը՝
- այն վարձ ավճ արների ներկա արժեքով, որոնք դեռևս չեն վճ արվում այդ
ամսաթ վին
(ՖՀՄՍ 16, կետ 26)
31943 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթ վից
հետո, վարձ ակալ ը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը՝
կիրառել ով՝
- սկզբնական արժեքի (ինքնարժ եքի) մոդելը, եթե չի կիրառում իրական կամ
վերագնահատման մոդել ներից որևէ մեկը
(ՖՀՄՍ 16, կետեր 29,34,35)
31944 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` սկզբնական արժեքի մոդել
կիրառել իս վարձակալը պետք է չափի օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվը՝
- սկզբնական
արժեքով,
հանած՝
կուտակված
մաշվածությունը
և
արժեզրկումից կու տակված կորու ստները և ճշգրտված՝ վարձ ակալ ության գծով
պարտավորության ցանկացած վերաչափմամբ
(ՖՀՄՍ 16, կետ 30)
31945 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` եթե վարձակալն իր
ներդրումային գույքի նկատմամբ կիրառում է իրական արժեքի մոդելը, ապա՝
- վարձ ակալ ը նաև պետք է կիրառի այդ իրական արժեքի մոդել ը օգտագործման
իրավունքի ձևով ակտիվների նկատմամբ, որոնք բավարարում են ներդրումային գույքի
սահմանմանը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 34)
31946 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` եթե օգտագործման
իրավունքի ձևով ակտիվը վերաբերում է հիմնական միջոցների դասին, որի նկատմամբ
վարձ ակալ ը կիրառում է վերագնահատման մոդելը, ապա՝
- վարձ ակալ ը կարող է ընտրել կիրառել այդ վերագնահատման մոդել ը բոլոր
այն օգտագործման իրավունքի ձևով ակտիվների նկատմամբ, որոնք վերաբերում են
հիմնական միջոցի տվյալ դասին
(ՖՀՄՍ 16, կետ 35)
31947 . «Վարձակալություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` մեկնարկի ամսաթ վից
հետո, վարձ ակալ ը վարձակալ ության գծով պարտավորությունը պետք է չափի՝
- ավել ացնելով հաշվեկշռային արժեքը՝ արտացոլելու համար վարձակալության
գծով պարտավորության տոկոսը, նվազեցնել ով հաշ վեկշռային արժեքը՝ արտացոլել ու
համար կատարված վարձ ավճարները, և վերաչափելով հաշ վեկշռային արժեքը`
արտացոլել ու համար ցանկացած վերանայում կամ վարձ ակալ ության վերափոխում
(ՖՀՄՍ 16, կետ 36)
31948 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձատուն պետք է իր
վարձ ակալ ություններից յուրաքանչյուրը դասակարգի՝
- կամ որպես գործառնական վարձ ակալ ություն կամ որպես ֆինանսական
վարձ ակալ ություն
(ՖՀՄՍ 16, կետ 61)
31949 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն`
դասակարգվում է որպես ֆինանսական վարձակալություն, եթե՝
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վարձակալ ությունը

- փոխանցվում են հիմքում ընկած ակտիվի սեփականության հետ կապված ըստ
էության բոլոր ռիսկերն ու հատույցները
(ՖՀՄՍ 16, կետ 62)
31950 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձայն` վարձ ակալ ության
մեկնարկի ամսաթվին, վարձ ատու ն ֆինանսական վարձ ակալ ության տրված
ակտիվները իր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում պետք է ճանաչի
որպես՝
- ակտիվ և ներկայացնի դրանք որպես դեբիտորական պարտք՝ վարձակալությունում զուտ ներդրումներին հավասար գումարով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 67)
31951 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
ճանաչի վարձ ակալ ության ժ ամկետի ընթ ացքում առաջ ացած ֆինանսական
եկամուտը՝ հիմնվել ով մի սխեմայի վրա, որը՝
- արտացոլ ում է վարձակալության շրջ անակներում վարձ ատուի զուտ
ներդրում ների նկատմամբ հաստատուն պարբերական հատույցադրույք
(ՖՀՄՍ 16, կետ 75)
31952 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
ժամանակաշ րջանին վերաբերող վարձակության վճ արումները վերագրի՝
- վարձակալությու նում համախառն ներդրումներին՝ նվազեցնել ու թե ներդրումների հիմնական գումարը, և թե չվաստակած ֆինանսական եկամուտը
(ՖՀՄՍ 16, կետ 76)
31953 . «Վարձ ակալ ություններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն գործառնական
վարձ ակալ ությունից ստացվող վարձավճ արները պետք է ճ անաչի՝
- որպես եկամուտ կամ գծային հիմու նքով, կամ մեկ այլ պարբերական
հիմունքով
(ՖՀՄՍ 16, կետ 81)
31954 . «Վարձակալությու ններ» ՖՀՄՍ 16 համաձ այն` վարձ ատուն պետք է
վարձ ակալ ական եկամուտ վաստակել իս կրած ծախսումները՝
- ներառյալ՝ մաշվածությունը, ճ անաչի որպես ծախս
(ՖՀՄՍ 16, կետ 82)».
17) հանել 326-329-րդ հարցերը.
18) հանել 334-336-րդ հարցերը.
19) հանել 341-343-րդ հարցերը:
2. «Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ» բաժնում՝
1) 2-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն, եթե Արցախի Հանրապետությունում
հարկային օրենսդրության և հարկային հարաբերությունները կարգավորող այլ
իրավական ակտերով սահմանված դրույթները պարու նակում են հակասությու ններ,
երկիմաստություններ կամ տարընթերցումներ, ապա՝
- հարկման նպատակով այդ դրույթները մեկնաբանվում են, ինչպես նաև
հարկային մարմինների կողմից (գույքահարկի և հողի հարկի դեպքում` նաև տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից) կիրառվում են հարկ վճ արողի օգտին
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 2)».
2) 3-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված հարկերը վճարվում են`
- Արցախի Հանրապետության պետական և (կամ) համայնքների բյուջեներ
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 4)».
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3) 17- րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«17. «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն` հարկային ստուգումներ և (կամ)
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով
սահմանված
կարգով
իրականացվող
օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառումների արդյունքում առ անց օրենքով սահմանված պետական գրանցման
(հաշվառման)
կամ
առ անց
հարկային
մարմիններում
հաշ վառման
ձեռնարկատիրական գործունեության (ապօրինի գործու նեության) հայտնաբերման
դեպքում գանձվում է՝
- տուգանք` այդ գործունեության արդյունքում հարկային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով հաշվարկված իրացման շրջ անառ ության (համախառն եկամտի)
50 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս հարյու ր հազար դրամից
(«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 26)».
4) 33-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«33. Արցախի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար ներմուծման
պահին ԱԱՀ-ով հարկվող շրջ անառությու ն է համարվում դրանց՝
- օրենքով սահմանված կարգով որոշվող մաքսային արժեքի և գանձվող
մաքսատու րքի ու ակցիզային հարկի գումարը
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 8)».
5) 43-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«43. Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափը կիրառվում է `
- այն ծառ այությունների հարկվող շրջ անառության նկատմամբ, որոնց մատուցման վայրը, համաձ այն օրենքի, չի գտնվում Արցախի Հանրապետության ներքին
տարածքում
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 16)».
6) հանել 45-րդ հարցը.
7) հանել 47-րդ հարցը.
8) 57-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«57. Արցախի Հանրապետության կառ ավարության սահմանած կարգի
խախտմամբ հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դու րս գրել ու դեպքում
հարկային հաշիվ կամ ճշգրտող հարկային հաշիվ դու րս գրողը վճարում է՝
- տուգանք` հարկային հաշ վի կամ ճշգրտող հարկային հաշվի լրիվ արժեքով
հատուցման գումարի (ներառյալ` ԱԱՀ- ի գումարը) չափով, բայց ոչ պակաս մեկ միլիոն
ՀՀ դրամից:
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 42)».
9) 59-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«59. Հաշվետու ժամանակաշ րջանում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված
աշխատանքների և ստացված ծառ այությունների գծով մատակարարների կողմից
դու րս գրված այն հարկային հաշիվներում առ անձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջ անին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ)
էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել՝
- տվյալ հաշվետու ժամանակաշ րջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի
հաշվարկով հաշ վանցման ենթակա չեն
(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 431 )».
10) 60-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«60. Հաշվետու ժամանակաշ րջանում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված
աշխատանքների և ստացված ծառ այությունների գծով մատակարարների կողմից
դու րս գրված այն հարկային հաշիվներում առ անձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջ անին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ)
էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել՝
- կարող են հաշվանցվել այդ հարկային հաշ իվներն էլեկտրոնային
ստորագրությամբ
վավերացնել ու
օրն
ընդգրկող
հետագա
հաշվետու
ժամանակաշ րջանի համար ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով
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(«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 431 )».
11) 62-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«62. Արցախի Հանրապետությունում ակցիզային հարկ վճարում են`
- ակցիզային հարկով հարկման ենթ ակա ապրանքներ ներմուծող կամ
արտադրող (ներառյալ շշալցնող կամ այլ կերպ տարայավորող) իրավաբանական (այդ
թվում` օտարերկրյա իրավաբանական անձ անց Արցախի Հանրապետությունում
սահմանված կարգով գրանցված ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը) և
ֆիզիկական անձ ինք
(«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 3)».
12) 882 -րդ հարցը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«882 . «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն` եկամու տ չեն
համարվում`
- օրենքով տրվող հարկային արտոնությունների, պետական կամ համայնքային
բյուջեներ վճ արվող այլ պարտադիր վճ արների և տու րքերի, բնօգտագործման
վճարների գծով տրվող արտոնությունների գումարները
(«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 8)
(Լր. 16.02.15 N18-Ն)».
13) 135-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«135. «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն, ստորաբաժ անման
միջոցով ԼՂՀ-ում գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտը`
- տարվա ընթացքում` կիսամյակը մեկ, կատարում է շահութահարկի
կանխավճ արների մուծումներ՝ նախորդ տարվա շահութ ահարկի փաստացի գումարի
մեկ քառորդի չափով, եթե նախորդ տարվա շահութահարկի գումարը գերազանցում է
2 մլն դրամը
(«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված 57)».
14) հանել 193-րդ և 1931 -ին հարցերը.
15) հանել 195-րդ հարցը.
16) հանել 198-րդ հարցը.
17) հանել 1992 -րդ հարցը.
18) հանել 205-րդ հարցը.
19) հանել 2401 -ին, 2403 -րդ և 241-րդ հարցերը.
20) հանել 249-րդ հարցը.
21) հանել 253-րդ հարցը.
22) 283-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«283. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծվող` շրջ ակա
միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար վճարը հաշ վարկվում է`
- այդ ապրանքների մաքսային արժեքի հիման վրա
(«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճ արների մասին» ԼՂՀ օրենք, հոդված
10)».
23) հանել 285-290-րդ հարցերը.
24) հանել 295-297-րդ հարցերը.
3.

«Տնտեսական իրավունք» բաժնում`

1) հանել 1-13-րդ հարցերը.
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2) 206-րդ հարցը շ արադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«206. «Տեղական ինքնակառ ավարման մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձ այն`
համայնքն իր ինքնակառավարման իրավունքն իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների`
- համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի միջ ոցով, որոնք օրենքով
սահմանված կարգով ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով
(«Տեղական ինքնակառ ավարման մ ասին» ԼՂՀ օրենք,
հոդված 7)»:
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