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 ՄԱՍ 1  

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԴ-013-2013 
_______________________________________________________________________ 

  
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՒՄ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ  

 ________________________________________________________________________ 

  1. Կիրառման ոլորտը  

1) «Դասակարգիչ. Անհատական սպառում` ըստ նպատակների» (ԴԱՍԸՆ) (այսուհետև՝ 
դասակարգիչ) նախատեսված է վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման, 
մշակման և ներկայացման գործընթացների ստանդարտացման համար` ՀՀ ազգային 
հաշիվների մեթոդաբանության, ինչպես նաև տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների ներդաշնակեցման վերաբերյալ Եվրոպական վիճակագրական 
հանձնաժողովի հանձնարարականների համաձայն:  

2) Դասակարգիչը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության գերատեսչական նորմատիվ փաստաթուղթ:  

3) Սույն դասակարգիչը պարտադիր է կիրառման համար սպառողական ապրանքների և 
ծառայությունների գների ու սակագների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության 
հավաքման և մշակման ոլորտում: Այն ապահովում է տեղեկատվության միօրինակ 
կոդավորումը ավտոմատացված համակարգերում և տվյալների հիմնապահեստներում, 
ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների համադրելիությունը ազգային և միջազգային 
մակարդակներում: 
  
2. Ընդհանուր դրույթներ  

1) Սույն դասակարգիչը ընդգրկվում է Հայաստանի Հանրապետության 
տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվական դասակարգման և կոդավորման 
միասնական համակարգի (ՏՏՍՏ ԴԿ ՄՀ) կազմի մեջ: 

2) Դասակարգման օբյեկտ են հանդիսանում սպառողական շուկայում իրացվող 
ապրանքները և մատուցվող ծառայությունները, որոնք գնվում են բնակչության կողմից 
փաստացի գներով և սակագներով, բացառությամբ որոշ կարգի քաղաքացիների համար 
սահմանված արտոնությունների ու փոխհատուցումների: 

3) Դասակարգիչը ներկայացված է երկու մասով` Մաս 1 Դասակարգիչ, Մաս 2 
Պարզաբանումներ:  
  
3. Դասակարգչի կառուցման և կոդավորման սկզբունքները  

1) Դասակարգչի առաջին մասը կառուցված է քառաստիճան դասակարգման սկզբունքով և 
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բաղկացած է ապրանքի կամ ծառայության հնգանիշ կոդից ու համապատասխան 
անվանումից: Ապրանքների համար առանձին սյունակով տրվում է չափման միավորները: 
Երկրորդ մասում տրված են յուրաքանչյուր խմբավորմանը վերաբերող 
պարզաբանումները: 

2) Դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ-ֆասետային մեթոդով։ 
3) Դասակարգչում ապրանքների և ծառայությունների բազմությունը խմբավորված է ըստ 

հատվածների (2 նիշ), խմբերի (1 նիշ), դասերի (1 նիշ), ենթադասերի (1 նիշ), որոնք 
միմյանցից անջատվում են կետով: 

4) Դասակարգչի կոդի կառուցվածքը ներկայացվում է հետևյալ տեսքով XX.X.X.X 
  

 
  
 4. Դասակարգչում օգտագործվող հիմնական տերմիններն ու հասկացությունները  

1) Սպառողական ապրանքներ` ապրանքներ, որոնք ձեռք են բերվում բնակչության կողմից 
ոչ արտադրական սպառման համար: Սպառողական ապրանքները բաժանվում են 
կարճատև (Կ), միջին տևողության (Մ) և երկարատև (Ե) օգտագործման ապրանքների: 
Երկարատև օգտագործման, միջին տևողության օգտագործման, (հագուստ, կոշիկ, 
սպասք և այլն), կարճատև օգտագործման:  

2) Կարճատև օգտագործման ապրանքների (սննդամթերք, ալկոհոլային խմիչքներ, 
ծխախոտ, օծանելիք, կոսմետիկական ապրանքներ և այլն) և երկարատև օգտագործման 
ապրանքների (կահույք, հեռուստացույց, սառնարան, լվացքի մեքենա և այլն) միջև 
տարբերությունը հիմնվում է այն հանգամանքի վրա, որ ապրանքները կարող են 
օգտագործվել մեկ կամ բազմակի անգամ, իսկ բազմակի օգտագործումը տևում է մեկ և 
ավելի տարի: Երկարատև օգտագործման ապրանքները ունեն նաև համեմատաբար 
բարձր արժեք: Միջին տևողության օգտագործման ապրանքները տարբերվում են 
երկարատև օգտագործման ապրանքներից համեմատաբար կարճատև ծառայության 
ժամանակամիջոցով և զգալի ցածր արժեքով: 

3) Սպառողական ծառայություններ (Ծ)` ծառայություններ, որոնք բավարարում են 
բնակչության անձնական պահանջմունքները, բայց չեն ներկայացված ապրանքի տեսքով: 
Սպառողական ծառայությունները սովորաբար լինում են ոչ նյութական բնույթի, սակայն, 
որոշ դեպքերում ստանում են նյութական ձև, օրինակ` լուսանկարիչների 
ծառայությունները:  
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Հատ-
ված 

Խումբ Դաս Ենթա- 
դաս 

Անվանում Չափ-
ման
միա-
վոր 

  
01 
  

       
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ ԵՎ ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ 
ԽՄԻՉՔՆԵՐ 

  01.1     Սննդամթերք
    01.1.1   Հացաբուլկեղեն և ձավարեղեն (Կ) 
      01.1.1.1 Բրինձ (Կ) կգ
      01.1.1.2 Ձավարեղեն (Կ) կգ
      01.1.1.3 Ալյուր (Կ) կգ
      01.1.1.4 Հաց (Կ) կգ
      01.1.1.5 Ալյուրե հրուշակեղեն (Կ) կգ
      01.1.1.6 Մակարոնեղեն (Կ) կգ
      01.1.1.7 Կիսաֆաբրիկատներ և այլ արտադրատեսակներ

ձավարեղենից (Կ)  
կգ

    01.1.2    Միս (Կ)
      01.1.2.1 Միս տավարի` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած

(Կ) 
կգ

      01.1.2.2 Միս խոզի` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) կգ
      01.1.2.3 Միս ոչխարի և այծի` թարմ, պաղեցրած կամ

սառեցրած (Կ) 
կգ

      01.1.2.4 Միս ընտանի թռչունների` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած (Կ) 

կգ

      01.1.2.5 Ուտելի ենթամթերք` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած (Կ)  

կգ

      01.1.2.6 Մսամթերք և ուտելի ենթամթերք` չորացրած, 
աղը դրած կամ ապխտած (Կ) 

կգ

      01.1.2.7 Պահածոյացված կամ այլ մշակված մսամթերք և
կիսաֆաբրիկատներ (Կ) 

      01.1.2.9 Այլ կենդանիների ուտելի միս և ենթամթերք` 
թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ)  

կգ

    01.1.3    Ձուկ և ծովամթերք (Կ)
      01.1.3.1 Ձուկ` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) կգ
      01.1.3.2 Ծովամթերք (խեցեմորթներ, կակղամորթներ և

այլն)` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) 
կգ

      01.1.3.3 Ձուկ և ծովամթերք` չորացրած, աղը դրած կամ
ապխտած (Կ) 

կգ
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      01.1.3.4 Ձուկ և ծովամթերք այլ ձևով մշակված (Կ) կգ
      01.1.3.5 Ձկան խավիար (Կ) կգ
    01.1.4    Կաթնամթերք, պանիր և ձու (Կ)
      01.1.4.1 Կաթ և կաթի սեր (Կ) լիտր
      01.1.4.2 Կաթ և կաթի սեր պահածոյացված (Կ) լիտր
      01.1.4.3 Թթվասեր, մածուն, յոգուրտ և համանման 

կաթնամթերք (Կ)  
լիտր

      01.1.4.4 Պանիր (Կ) կգ
      01.1.4.5 Կաթնաշոռ (Կ) կգ
      01.1.4.6 Ձու (Կ) հատ
    01.1.5    Յուղեր և ճարպեր (Կ)
      01.1.5.1 Կարագ (Կ) կգ
      01.1.5.2 Մարգարին և այլ բուսական ճարպեր (Կ)  կգ
      01.1.5.3 Բուսական ուտելի յուղեր (Կ) լիտր
      01.1.5.4 Սննդային կենդանական ճարպեր (Կ) կգ
    01.1.6    Մրգեր (Կ)
      01.1.6.1 Մրգեր արևադարձային, մերձարևադարձային և

ցիտրուսային` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած 
(Կ) 

կգ

      01.1.6.2 Մրգեր հնդավոր` թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած (Կ) 

կգ

      01.1.6.3 Մրգեր կորիզավոր` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած (Կ) 

կգ

      01.1.6.4 Խաղող` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) կգ
      01.1.6.5 Հատապտուղներ` թարմ, պաղեցրած կամ 

սառեցրած (Կ) 
կգ

      01.1.6.6 Ձմերուկ և սեխ (Կ) կգ
      01.1.6.7 Ընկուզապտուղներ և ուտելի սերմեր (Կ) կգ
      01.1.6.8 Մրգեր չորացրած (Կ) կգ
      01.1.6.9 Այլ մթերք մրգերից (Կ) կգ
    01.1.7    Բանջարեղեն (Կ)
      01.1.7.1 Կաղամբ` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) կգ
      01.1.7.2 Այլ տերևավոր և ցողունավոր բանջարեղեն` 

թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ)  
կգ

      01.1.7.3 Բանջարեղեն պտղավոր` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած (Կ) 

կգ

      01.1.7.4 Արմատապտուղներ, սոխուկներ, սնկեր` թարմ, 
պաղեցրած կամ սառեցրած (Կ) 

կգ

      01.1.7.5 Կարտոֆիլ (Կ) կգ
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      01.1.7.6 Ընդեղեն (Կ) կգ
      01.1.7.7 Բանջարեղեն պահածոյացված և այլ մթերք

բանջարեղենից (Կ) 
կգ

    01.1.8    Շաքար, մրգախյուս, մեղր, օշարակներ, շոկոլադ
և շաքարային հրուշակեղեն (Կ) 

      01.1.8.1  Շաքար (Կ) կգ
      01.1.8.2 Մրգախյուսեր, մարմելադ, արևելյան 

քաղցրավենիք (Կ) 
կգ

      01.1.8.3  Մեղր բնական և արհեստական (Կ) կգ
      01.1.8.4 Շոկոլադ (Կ) կգ
      01.1.8.5 Շաքարային հրուշակեղեն և կակաոյից 

արտադրատեսակներ (Կ)  
կգ

      01.1.8.6 Պաղպաղակ և սննդային սառույց (Կ) կգ
    01.1.9    Սննդամթերք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում (Կ) 
      01.1.9.1  Աղ, համեմունքներ և խոհարարական խոտեր (Կ) կգ
      01.1.9.2  Սոուսներ, համեմվածքներ, քացախ (Կ) լիտր
      01.1.9.3  Սննդային խմորիչներ կգ
      01.1.9.4 Ապուրների, արգանակների խտածոներ 

(կոնցենտրատներ) (Կ) 
կգ

      01.1.9.5 Մանկական սնունդ և սննդակարգային (դիետիկ) 
կիսաֆաբրիկատներ (Կ) 

կգ

      01.1.9.9 Այլ սննդամթերք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (Կ) 

կգ

  01.2     Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ
    01.2.1    Սուրճ, թեյ և կակաո (Կ)
      01.2.1.1  Սուրճ (Կ) կգ
      01.2.1.2  Թեյ (Կ) կգ
      01.2.1.3  Կակաո և շոկոլադե փոշի (Կ) կգ
    01.2.2    Հանքային ջուր, զովացուցիչ խմիչքներ, 

մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր (Կ) 
      01.2.2.1  Հանքային կամ աղբյուրի ջուր. շշալցված խմելու

ջուր (Կ) 
լիտր

      01.2.2.2  Զովացուցիչ խմիչքներ (Կ) լիտր
      01.2.2.3  Մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր (Կ) լիտր
  
02 

       
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ, ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ 
ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ 
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  02.1     Ալկոհոլային խմիչքներ
    02.1.1    Ալկոհոլային խմիչքներ (Կ)
      02.1.1.1  Էթիլային սպիրտ, օղի (Կ) լիտր
      02.1.1.2 Կոնյակ, բրենդի (Կ)
      02.1.1.3 Լիկյորներ և այլ սպիրտային խմիչքներ (Կ) 
    02.1.2    Գինի (Կ)
      02.1.2.1 Խաղողի գինի (Կ) լիտր
      02.1.2.2 Պտղահատապտղային և այլ գինիներ (Կ) լիտր
    02.1.3   Գարեջուր (Կ)
      02.1.3.0 Գարեջուր (Կ) լիտր
  02.2     Ծխախոտային արտադրատեսակներ 
    02.2.0   Ծխախոտային արտադրատեսակներ (Կ) 
      02.2.0.1 Ծխագլանակներ (Կ) հատ
      02.2.0.2 Սիգարներ (Կ) հատ
      02.2.0.9 Այլ ծխախոտ (Կ) 
  02.3     Թմրանյութեր (Կ)
    02.3.0   Թմրանյութեր (Կ)
      02.3.0.1 Բուսական թմրանյութեր (Կ)
      02.3.0.2 Քիմիական, սինթետիկ և այլ թմրանյութեր 
  
03 
  

       
ՀԱԳՈՒՍՏ ԵՎ ԿՈՇԻԿ 

  03.1     Հագուստ
    03.1.1   Գործվածքներ հագուստի պատրաստման համար

(Մ) 
      03.1.1.0 Գործվածքներ հագուստի պատրաստման համար

(Մ) 
    03.1.2   Հագուստ (Մ)
      03.1.2.1 Վերնազգեստ տղամարդկանց համար (Մ) 
      03.1.2.2 Վերնազգեստ կանանց համար (Մ) 
      03.1.2.3 Վերնազգեստ երեխաների համար (Մ) 
      03.1.2.4 Ներքնազգեստ տղամարդկանց համար  
      03.1.2.5 Ներքնազգեստ կանանց համար 
      03.1.2.6 Ներքնազգեստ երեխաների համար 
      03.1.2.7 Հագուստ նորածինների համար
    03.1.3   Հագուստի այլ պարագաներ և պատկանելիքներ

(Մ) 
      03.1.3.0 Հագուստի այլ պարագաներ և պատկանելիքներ

(Մ) 
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    03.1.4   Հագուստի մաքրում, նորոգում և վարձույթ (Ծ)
      03.1.4.1 Հագուստի քիմիական մաքրում, ներկում, լվացում

(Ծ) 
      03.1.4.2 Հագուստի նորոգում (Ծ)
      03.1.4.3 Հագուստի վարձույթ (Ծ)
  03.2     Կոշիկ
    03.2.1   Կոշիկ տարբեր տեսակի (Մ) 
      03.2.1.1 Կոշիկ տղամարդկանց համար (Մ) 
      03.2.1.2 Կոշիկ կանանց համար (Մ)
      03.2.1.3 Կոշիկ երեխաների և մանուկների համար (Մ)
      03.2.1.4 Կոշիկի մասեր և պարագաներ (Մ) 
    03.2.2   Կոշիկի նորոգում և վարձույթ (Ծ) 
      03.2.2.1 Կոշիկի նորոգում (Ծ)
      03.2.2.2 Կոշիկի մաքրում և ներկում (Ծ)
      03.2.2.3 Կոշիկի վարձույթ (Ծ)
  
04 
  

       
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՋՈՒՐ, 
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, ԳԱԶ ԵՎ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՅԼ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐ  
  

  04.1     Փաստացի վարձավճար բնակարանի 
վարձակալության համար 

    04.1.1   Փաստացի վարձավճար, վճարվող բնակարան
վարձակալողի կողմից (Ծ)  

      04.1.1.0 Փաստացի վարձավճար, վճարվող բնակարան
վարձակալողի կողմից (Ծ) 

    04.1.2   Փաստացի վարձավճարի այլ տեսակներ (Ծ)
      04.1.2.0 Փաստացի վարձավճարի այլ տեսակներ (Ծ)
  04.2     Պայմանական հաշվարկված վարձավճար 

բնակարանային ծառայությունների համար 
    04.2.1   Պայմանական հաշվարկված վարձավճար 

բնակարանի սեփականատիրոջ համար (Ծ)  
      04.2.1.0 Պայմանական հաշվարկված վարձավճար 

բնակարանի սեփականատիրոջ համար (Ծ)  
    04.2.2   Պայմանական հաշվարկված վարձավճարի այլ

տեսակներ (Ծ) 
      04.2.2.0 Պայմանական հաշվարկված վարձավճարի այլ

տեսակներ (Ծ) 
  04.3     Բնակատեղիների նորոգում և սպասարկում
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    04.3.1   Նյութեր բնակարանի նորոգման և սպասարկման
համար (Կ) 

      04.3.1.0 Նյութեր բնակարանի նորոգման և սպասարկման
համար (Կ) 

    04.3.2   Բնակարանի նորոգման և սպասարկման 
ծառայություններ (Ծ) 

      04.3.2.0 Բնակարանի նորոգման և սպասարկման 
ծառայություններ (Ծ) 

  04.4     Ջրամատակարարում և բնակատեղիների 
պահպանման հետ կապված այլ ծառայություններ

    04.4.1   Ջրամատակարարում (Կ)
      04.4.1.0 Ջրամատակարարում (Կ)
    04.4.2   Աղբի հավաքում (Ծ)
      04.4.2.0 Աղբի հավաքում (Ծ)
    04.4.3   Կոյուղի (Կ)
      04.4.3.0 Կոյուղի (Կ)
    04.4.4   Բնակատեղիների պահպանման հետ կապված

այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (Ծ) 

      04.4.4.0 Բնակատեղիների պահպանման հետ կապված
այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (Ծ)  

  04.5     Էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ 
տեսակներ 

    04.5.1   Էլեկտրաէներգիա (Կ)
      04.5.1.0 Էլեկտրաէներգիա (Կ)
    04.5.2   Գազ (Կ) 
      04.5.2.1 Գազ բնական, ցանցային (Կ) 
      04.5.2.2 Գազ ածխաջրածնային, սեղմված (բութան, 

պրոպան) (Կ) 
    04.5.3   Հեղուկ վառելիք (Կ)
      04.5.3.0 Հեղուկ վառելիք (Կ)
    04.5.4   Պինդ վառելիք (Կ)
      04.5.4.0 Պինդ վառելիք (Կ)
    04.5.5   Ջերմաէներգիա և սառույց (Կ)
      04.5.5.0 Ջերմաէներգիա և սառույց (Կ)
  
05 
  

       
ՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ 
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ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
  

  05.1     Կահույք, տնային գործածության առարկաներ, 
գորգեր և հատակի համար այլ ծածկեր 

    05.1.1   Կահույք և տնային գործածության առարկաներ
(Ե) 

      05.1.1.1 Կահույք (Ե) 
      05.1.1.2 Լուսավորման սարքեր (Ե)
      05.1.1.3 Նկարներ, քանդակներ, արվեստի այլ գործեր (Ե)
    05.1.2   Գորգեր և հատակի համար այլ ծածկեր (Ե) 
      05.1.2.0 Գորգեր և հատակի համար այլ ծածկեր (Ե) 
    05.1.3   Կահույքի, տնային գործածության առարկաների

և հատակի համար ծածկերի նորոգում (Ծ) 
      05.1.3.1 Կահույքի նորոգում (Ծ) 
      05.1.3.2 Տնային գործածության առարկաների և հատակի

համար ծածկերի նորոգում (Ծ) 
      05.1.3.3 Արվեստի գործերի, նկարների, քանդակների

նորոգում (Ծ) 
  05.2     Մանածագործական արտադրատեսակներ, 

օգտագործվող տնային տնտեսությունում 
    05.2.0   Մանածագործական արտադրատեսակներ, 

օգտագործվող տնային տնտեսությունում (Մ) 
      05.2.0.1 Անկողնու պարագաներ և սպիտակեղեն (Մ)
      05.2.0.2 Վարագույրներ և վերջնամշակման գործվածքներ

(Մ) 
      05.2.0.3 Սեղանի սպիտակեղեն (Մ)
      05.2.0.4 Մանածագործական այլ արտադրատեսակներ, 

օգտագործվող տնային տնտեսությունում (Մ) 
      05.2.0.9 Տնային տնտեսությունում օգտագործվող 

մանածագործական արտադրատեսակների 
նորոգում (Ծ) 

  05.3     Կենցաղային սարքեր
    05.3.1   Խոշոր կենցաղային սարքեր, էլեկտրական և ոչ

էլեկտրական (Ե)  
      05.3.1.1 Սառնարաններ և սառցարաններ (Ե) 
      05.3.1.2 Լվացքի և սպասք լվանալու կենցաղային 

մեքենաներ (Ե) 
      05.3.1.3 Խոհանոցի սալօջախներ, գազօջախներ և 

ջեռապահարաններ (Ե) 
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      05.3.1.4 Ջեռուցիչ սարքեր, օդալավորակիչներ և 
օդափոխիչներ (Ե) 

      05.3.1.5 Փոշեկուլներ և այլ մաքրող սարքեր (Ե) 
      05.3.1.6 Կարի և գործելու մեքենաներ (Ե) 
      05.3.1.9 Այլ խոշոր կենցաղային սարքեր (Ե) 
    05.3.2   Փոքր էլեկտրական կենցաղային սարքեր (Մ)
      05.3.2.0 Փոքր էլեկտրական կենցաղային սարքեր (Մ)
    05.3.3   Կենցաղային սարքերի նորոգում (Ծ) 
      05.3.3.0 Կենցաղային սարքերի նորոգում (Ծ) 
  05.4     Ապակե ամանեղեն, ճաշասպասք և տնային կահ-

կարասի 
    05.4.0   Ապակե ամանեղեն, ճաշասպասք և տնային կահ-

կարասի (Մ) 
      05.4.0.1 Ապակե ամանեղեն (Մ) 
      05.4.0.2 Սեղանի դանակային սպասք, ճաշի պարագաներ, 

այդ թվում` արծաթից (Մ) 
      05.4.0.3 Խոհանոցային պարագաներ և տնային կահ-

կարասի (Մ) 
      05.4.0.9 Ապակե ամանեղենի, ճաշասպասքի և տնային

կահ-կարասու նորոգում (Ծ) 
  05.5     Կենցաղային և այգեգործական գործիքներ ու

հարմարանքներ 
    05.5.1   Խոշոր գործիքներ և հարմարանքներ (Ե) 
      05.5.1.1 Խոշոր գործիքներ և հարմարանքներ (Ե) 
      05.5.1.9 Խոշոր գործիքների և հարմարանքների նորոգում

(Ծ) 
    05.5.2   Ձեռքի գործիքներ և տարբեր հարմարանքներ (Մ)
      05.5.2.1 Ձեռքի գործիքներ և տարբեր հարմարանքներ (Մ)
      05.5.2.9 Ձեռքի գործիքների և տարբեր հարմարանքների

նորոգում (Ծ) 
  05.6     Բնակարանի խնամքի ապրանքներ և 

ծառայություններ  
    05.6.1   Կարճատև օգտագործման կենցաղային 

ապրանքներ (Կ) 
      05.6.1.1 Մաքրող, լվացող միջոցներ և բնակարանի 

խնամքի այլ պարագաներ (Կ) 
      05.6.1.2 Կարճատև օգտագործման կենցաղային այլ

ապրանքներ (Կ) 
    05.6.2   Տնային տնտեսության վարման և կենցաղային
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ծառայություններ (Ծ)
      05.6.2.1 Տնային տնտեսության վարման հետ կապված

տան սպասավորների ծառայություններ (Ծ) 
      05.6.2.2 Բնակարանի խնամքի ծառայություններ, 

մատուցվող կենցաղսպասարկման 
կազմակերպությունների կամ ինքնազբաղված 
անձանց կողմից (Ծ) 

      05.6.2.3 Կենցաղային մանածագործական առարկաների
լվացում, մաքրում, ներկում (Ծ) 

      05.6.2.4 Կահույքի, կենցաղային սարքերի և այլ 
առարկաների վարձույթ (Ծ) 

      05.6.2.9 Կենցաղային այլ ծառայություններ (Ծ) 
  
06 
  

       
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

  06.1     Դեղագործական ապրանքներ, բժշկական 
սարքավորանք և սարքեր 

    06.1.1   Դեղագործական ապրանքներ (Կ) 
      06.1.1.0 Դեղագործական ապրանքներ (Կ) 
    06.1.2   Բժշկական նշանակության այլ արտադրանք (Մ)
      06.1.2.0 Բժշկական նշանակության այլ արտադրանք (Մ)
    06.1.3   Բուժական սարքավորանք և սարքեր (Ե) 
      06.1.3.0 Բուժական սարքավորանք և սարքեր (Ե) 
  06.2     Ամբուլատոր ծառայություններ
    06.2.1   Բժիշկների ծառայություններ (Ծ) 
      06.2.1.0 Բժիշկների ծառայություններ (Ծ) 
    06.2.2   Ստոմատոլոգիական ծառայություններ (Ծ) 
      06.2.2.0 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ (Ծ) 
    06.2.3   Օժանդակ բժշկական ծառայություններ (Ծ)
      06.2.3.1 Բժշկական հետազոտական լաբորատորիաների

և ռենտգեն կաբինետների ծառայություններ (Ծ) 
      06.2.3.2 Մանկաբարձների, բուժքույրերի, սանիտարների

մասնավոր ծառայություններ (Ծ) 
      06.2.3.3 Ասեղնաբուժության, բուժական մերսման, 

լեզվական արատների բուժման և հարակից 
բժշկական այլ ծառայություններ (Ծ) 

      06.2.3.4 Շտապ օգնության ծառայություններ (Ծ) 
      06.2.3.9 Ամբուլատոր այլ ծառայություններ, չներառված

ուրիշ խմբավորումներում (Ծ) 
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  06.3     Հիվանդանոցների ծառայություններ 
    06.3.0   Հիվանդանոցների ծառայություններ (Ծ) 
      06.3.0.0 Հիվանդանոցների ծառայություններ (Ծ) 
  
07 
  

       
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

  07.1     Փոխադրամիջոցների գնում
    07.1.1   Ավտոմեքենաներ (Ե)
      07.1.1.1 Նոր ավտոմեքենաների գնում (Ե) 
      07.1.1.2 Գործածված ավտոմեքենաների գնում (Ե) 
    07.1.2   Մոտոցիկլներ (Ե)
      07.1.2.1 Նոր մոտոցիկլների գնում (Ե)
      07.1.2.2 Գործածված մոտոցիկլների գնում (Ե) 
    07.1.3   Հեծանիվներ (Ե)
      07.1.3.0 Հեծանիվների գնում (Ե)
    07.1.4   Կենդանի քարշուժով փոխադրամիջոցներ (Ե)
      07.1.4.0 Կենդանի քարշուժով փոխադրամիջոցների գնում

(Ե) 
  07.2     Անձնական փոխադրամիջոցների շահագործում
    07.2.1   Պահեստամասեր և պարագաներ անձնական

փոխադրամիջոցների համար (Ե) 
      07.2.1.0 Պահեստամասեր և պարագաներ անձնական

փոխադրամիջոցների համար (Ե) 
    07.2.2   Վառելանյութեր և քսանյութեր անձնական 

փոխադրամիջոցների համար (Կ) 
      07.2.2.1 Վառելանյութեր անձնական

փոխադրամիջոցների համար (Կ) 
      07.2.2.2 Քսանյութեր և համանման միջոցներ անձնական

փոխադրամիջոցների համար (Կ) 
    07.2.3   Տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

անձնական փոխադրամիջոցների (Ծ) 
      07.2.3.1 Անձնական փոխադրամիջոցների տեխնիկական

սպասարկում և նորոգում (Ծ) 
      07.2.3.2 Անձնական փոխադրամիջոցների տեխնիկական

զննման ծառայություններ (Ծ) 
      07.2.3.3 Անձնական փոխադրամիջոցների լվացում (Ծ)
    07.2.4   Անձնական փոխադրամիջոցների հետ կապված

այլ ծառայություններ (Ծ) 
      07.2.4.0 Անձնական փոխադրամիջոցների հետ կապված
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այլ ծառայություններ (Ծ)
  07.3     Տրանսպորտի ծառայություններ 
    07.3.1   Երկաթուղային մարդատար տրանսպորտի

ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.1.0 Երկաթուղային մարդատար տրանսպորտի

ծառայություններ (Ծ) 
    07.3.2   Ավտոճանապարհային մարդատար 

տրանսպորտի ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.2.1 Ավտոճանապարհային մարդատար 

տրանսպորտի ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.2.2 Տրոլեյբուսներով փոխադրում (Ծ) 
    07.3.3   Օդային մարդատար տրանսպորտի 

ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.3.0 Օդային մարդատար տրանսպորտի 

ծառայություններ (Ծ) 
    07.3.4   Ծովային և ներքին ջրային մարդատար 

տրանսպորտի ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.4.0 Ծովային և ներքին ջրային մարդատար 

տրանսպորտի ծառայություններ (Ծ) 
    07.3.5   Համակցված մարդատար տրանսպորտի 

ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.5.0 Համակցված մարդատար տրանսպորտի 

ծառայություններ (Ծ) 
    07.3.6   Տրանսպորտային այլ վճարովի ծառայություններ

(Ծ) 
      07.3.6.1 Բեռնափոխադրման ծառայություններ (Ծ) 
      07.3.6.2 Տրանսպորտային այլ վճարովի ծառայություններ

(Ծ) 
  
08 
  

       
ԿԱՊ 

  08.1     Փոստային ծառայություններ (Ծ) 
    08.1.0   Փոստային ծառայություններ (Ծ) 
      08.1.0.0 Փոստային ծառայություններ (Ծ)  
  08.2     Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք

(Ե) 
    08.2.0   Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք

(Ե) 
      08.2.0.1 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք

(Ե) 
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      08.2.0.9 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանքի
նորոգում (Ծ) 

  08.3     Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի 
ծառայություններ (Ծ) 

    08.3.0  Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի 
ծառայություններ (Ծ) 

      08.3.0.1 Հեռախոսային սարքավորանքի տեղադրում և
բաժանորդային վարձավճարներ (Ծ) 

      08.3.0.2 Բջջային կապի ծառայություններ (Ծ)  
      08.3.03 Համացանցին (ինտերնետին) միացման 

ծառայություններ (Ծ)  
      08.3.04 Հեռագրական, տելեքսային և ֆաքսիմիլային

կապի ծառայություններ (Ծ)  
      08.3.09 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի այլ 

ծառայություններ (Ծ)  
  
09 
  

       
ՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

  09.1     Ձայնատեսասարքավորանք, լուսանկարչական
սարքեր և տեղեկատվության մշակման համար 
սարքավորանք 

    09.1.1   Ձայնի և պատկերների ընդունման, գրանցման ու
վերարտադրման սարքավորանք (Ե) 

      09.1.1.1 Հեռուստացույցներ, 
տեսամագնիսաձայնագրիչներ, 
հեռուստատեսային ալեհավաքներ (Ե) 

      09.1.1.2 Ռադիոընդունիչներ (Ե)
      09.1.1.3 Նվագարկիչներ, մագնիսաձայնագրիչներ, 

խոսափողեր, ականջակալներ (Ե) 
    09.1.2   Կինո-, լուսանկարչական սարքավորանք և 

օպտիկական սարքեր (Ե) 
      09.1.2.1 Կինո-, լուսանկարչական սարքավորանք (Ե)
      09.1.2.2 Օպտիկական սարքեր (Ե)
    09.1.3   Տվյալների մշակման սարքավորանք (Ե) 
      09.1.3.1 Համակարգիչներ, ծայրամասային 

սարքավորանք, համակարգչային ծրագրեր (Ե) 
      09.1.3.2 Հաշվասարքեր (Ե)
      09.1.3.3 Գրամեքենաներ (Ե)
    09.1.4   Ձայնագրիչ պարագաներ և նյութեր 
      09.1.4.0 Ձայնագրիչ պարագաներ և նյութեր (Մ) 
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    09.1.5   Ձայնատեսասարքավորանքի, լուսանկարչական
սարքերի և տվյալների մշակման սարքավորանքի
նորոգում 

      09.1.5.0 Ձայնատեսասարքավորանքի, լուսանկարչական
սարքերի և տվյալների մշակման սարքավորանքի
նորոգում 

  09.2     Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր 
սարքավորանք և պարագաներ հանգստի և 
մշակութային միջոցառումների համար (Ե) 

    09.2.1   Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր 
սարքավորանք և պարագաներ բացօթյա 
հանգստի համար (Ե)  

      09.2.1.0 Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր 
սարքավորանք և պարագաներ բացօթյա 
հանգստի համար (Ե)  

    09.2.2   Երաժշտական գործիքներ և փակ 
տարածություններում հանգստի համար 
երկարատև օգտագործման խոշոր պարագաներ 
(Ե) 

      09.2.2.1 Երաժշտական գործիքներ (Ե)
      09.2.2.2 Փակ տարածություններում հանգստի 

կազմակերպման երկարատև օգտագործման 
խոշոր պարագաներ (Ե) 

    09.2.3   Հանգստի և մշակութային միջոցառումների
համար երկարատև օգտագործման այլ խոշոր 
սարքավորանքի և պարագաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում (Ծ) 

      09.2.3.0 Հանգստի և մշակութային միջոցառումների
համար երկարատև օգտագործման այլ խոշոր 
սարքավորանքի և պարագաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում (Ծ) 

  09.3     Հանգստի համար այլ առարկաներ և 
սարքավորանք, սիրողական այգեգործություն և 
տնային կենդանիներ 

    09.3.1   Խաղեր, խաղալիքներ, նախասիրություններ
(հոբբի) (Մ) 

      09.3.1.0 Խաղեր, խաղալիքներ, նախասիրություններ
(հոբբի) (Մ) 

    09.3.2   Սարքավորանք և պարագաներ սպորտի, 
զբոսաշրջության և բացօթյա հանգստի համար 
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(Մ)
      09.3.2.0 Սարքավորանք և պարագաներ սպորտի 

զբոսաշրջության և բացօթյա հանգստի համար 
(Մ) 

    09.3.3   Սիրողական այգեգործություն, ծաղիկներ և
բույսեր (Կ) 

      09.3.3.0 Սիրողական այգեգործություն, ծաղիկներ և
բույսեր (Կ) 

    09.3.4   Տնային կենդանիներ և խնամքի պարագաներ (Կ)
      09.3.4.0 Տնային կենդանիներ և խնամքի պարագաներ (Կ)
    09.3.5   Անասնաբուժական և այլ ծառայություններ 

տնային կենդանիների համար (Ծ) 
      09.3.5.0 Անասնաբուժական և այլ ծառայություններ 

տնային կենդանիների համար (Ծ) 
  09.4     Հանգստի և մշակութային միջոցառումների հետ

կապված ծառայություններ (Ծ) 
    09.4.1   Հանգստի և սպորտային միջոցառումների հետ

կապված ծառայություններ (Ծ) 
      09.4.1.1 Հանգստի հետ կապված ծառայություններ (Ծ)
      09.4.1.2 Սպորտային միջոցառումների հետ կապված

ծառայություններ (Ծ) 
    09.4.2   Մշակութային միջոցառումների հետ կապված

ծառայություններ (Ծ) 
      09.4.2.1 Կինոթատրոնների, թատրոնների, համերգային

սրահների ծառայություններ (Ծ) 
      09.4.2.2 Թանգարանների, կենդանաբանական այգիների

և համանման վայրերի ծառայություններ (Ծ) 
      09.4.2.3 Հեռուստա-, ռադիոհեռարձակման 

ծառայություններ` վարձավճարներ 
հեռուստացանցերին և լիցենզիոն վճարներ 
հեռուստատեսային սարքավորանքի համար (Ծ) 

      09.4.2.4 Լուսանկարիչների ծառայություններ (Ծ) 
      09.4.2.9 Այլ ծառայություններ (Ծ)
    09.4.3   Շահումով խաղեր և մոլեխաղեր (Ծ) 
      09.4.3.0 Շահումով խաղեր և մոլեխաղեր (Ծ) 
  09.5     Թերթեր, գրքեր և գրասենյակային պարագաներ
    09.5.1   Գրքեր (Մ)
      09.5.1.0 Գրքեր (Մ)
    09.5.2   Թերթեր և պարբերական հրատարակություններ
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(Կ)
      09.5.2.0 Թերթեր և պարբերական հրատարակություններ

(Կ) 
    09.5.3   Տարբեր տպագրական արտադրանք (Կ) 
      09.5.3.0 Տարբեր տպագրական արտադրանք (Կ) 
    09.5.4   Գրասենյակային պարագաներ և գծագրության

համար նյութեր (Կ) 
      09.5.4.0 Գրասենյակային պարագաներ և գծագրության

համար նյութեր (Կ) 
  09.6     Հանգստի կազմակերպման համալիր 

ծառայություններ 
    09.6.0   Հանգստի կազմակերպման համալիր 

ծառայություններ (Ծ) 
      09.6.0.0Հանգստի կազմակերպման համալիր 

ծառայություններ (Ծ) 
  
10 
  

       
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

  10.1     Նախադպրոցական և տարրական կրթություն
    10.1.0   Նախադպրոցական և տարրական կրթություն (Ծ)
      10.1.0.0 Նախադպրոցական և տարրական կրթություն (Ծ)
  10.2     Միջնակարգ կրթություն (Ծ)
    10.2.0   Միջնակարգ կրթություն (Ծ)
      10.2.0.0 Միջնակարգ կրթություն (Ծ)
  10.3     Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն (Ծ)
    10.3.0   Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն (Ծ)
      10.3.0.0 Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն (Ծ)
  10.4     Բարձրագույն կրթություն (Ծ)
    10.4.0   Բարձրագույն կրթություն (Ծ)
      10.4.0.0 Բարձրագույն կրթություն (Ծ)
  10.5     Կրթություն, չդասակարգված ըստ աստիճանների

(Ծ) 
    10.5.0   Կրթություն, չդասակարգված ըստ աստիճանների

(Ծ) 
      10.5.0.0 Կրթություն, չդասակարգվող ըստ աստիճանների

(Ծ) 
  
11 
  

       
ՌԵՍՏՈՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ  

  11.1     Հանրային սննդի ծառայություններ 



18 
 

    11.1.1   Ռեստորաններ, սրճարաններ և համանման
կազմակերպություններ (Ծ) 

      11.1.1.1 Ռեստորաններ, սրճարաններ (Ծ)  
      11.1.1.2 «Արագ սննդի» կետերում, կրպակներում, 

առևտրային սայլակներից, ավտոմատների 
միջոցով իրացվող պատրաստի սնունդ (Ծ) 

    11.1.2   Ճաշարաններ (Ծ)
      11.1.2.0 Ճաշարաններ (Ծ)
  11.2     Հյուրանոցային սպասարկում (Ծ) 
    11.2.0   Հյուրանոցային սպասարկում (Ծ) 
      11.2.0.0 Հյուրանոցային սպասարկում (Ծ) 
  
12 
  

       
ՏԱՐԲԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  12.1     Կենցաղային ապրանքներ և ծառայություններ
    12.1.1   Վարսավիրանոցների և անձնական 

սպասարկման սրահների ծառայություններ (Ծ) 
      12.1.1.0 Վարսավիրանոցների և անձնական 

սպասարկման սրահների ծառայություններ (Ծ) 
    12.1.2   Էլեկտրական սարքեր անձնական օգտագործման

(Կ) 
      12.1.2.0 Էլեկտրական սարքեր անձնական օգտագործման

(Կ) 
    12.1.3   Այլ սարքեր, պարագաներ և ապրանքներ 

անձնական օգտագործման (Կ) 
      12.1.3.0 Այլ սարքեր, պարագաներ և ապրանքներ 

անձնական օգտագործման (Կ) 
  12.2     Մարմնավաճառություն (Ծ) 
    12.2.0   Մարմնավաճառություն (Ծ)
      12.2.0.0 Մարմնավաճառների ծառայություններ (Ծ) 
  12.3     Անձնական ունեցվածք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
    12.3.1   Ոսկերչական զարդեր, ձեռքի և այլ ժամացույցներ

(Ե) 
      12.3.1.1 Ոսկերչական զարդեր (Ե)
      12.3.1.2 Ժամացույցներ (Ե)
    12.3.2   Անձնական գործածության այլ ապրանքներ (Մ)
      12.3.2.1 Ճամպրուկներ, ճամփորդական և այլ 

պայուսակներ (Մ) 
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      12.3.2.2 Մանուկների փոխադրման համար նախատեսված
արտադրատեսակներ (Մ)  

      12.3.2.3 Անձնական գործածության տարբեր առարկաներ
(Մ) 

      12.3.2.4 Ծիսական սգո պարագաներ (Մ) 
      12.3.2.9 Անձնական գործածության այլ ապրանքների

նորոգում 
  12.4     Սոցիալական պաշտպանություն 
    12.4.0   Սոցիալական պաշտպանություն (Ծ) 
      12.4.0.1 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական

սպասարկման կազմակերպությունների, 
մանկատների, օգնության կարիք ունեցող 
անձանց սոցիալական սպասարկման 
ծառայություններ (Ծ) 

      12.4.0.2 Խնամքի կարիք ունեցող տարեցներին, 
հաշմանդամներին, սահմանափակ 
կարողություններով անձանց տանը մատուցվող 
օգնության ծառայություններ (Ծ) 

      12.4.0.3 Մանկամսուրների, երախայի խնամքով զբաղվող
կազմակերպությունների ծառայություններ (Ծ) 

  12.5     Ապահովագրություն
    12.5.1   Կյանքի ապահովագրություն (Ծ) 
      12.5.1.0 Կյանքի ապահովագրություն (Ծ) 
    12.5.2   Անշարժ գույքի ապահովագրություն (Ծ) 
      12.5.2.0 Անշարժ գույքի ապահովագրություն (Ծ)  
    12.5.3   Առողջության ապահովագրություն (Ծ) 
      12.5.3.0 Առողջության ապահովագրություն (Ծ) 
    12.5.4   Տրանսպորտի ապահովագրություն (Ծ) 
      12.5.4.0 Տրանսպորտի ապահովագրություն (Ծ) 
    12.5.5   Ապահովագրության այլ տեսակներ (Ծ) 
      12.5.5.0 Ապահովագրության այլ տեսակներ (Ծ) 
  12.6     Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված

ուրիշ խմբավորումներում  
    12.6.1   Ֆինանսական միջնորդների ծառայություններ, 

որոնք գնահատվում են անուղղակի կերպով (Ծ) 
      12.6.1.0 Ֆինանսական միջնորդների ծառայություններ, 

որոնք գնահատվում են անուղղակի կերպով (Ծ) 
    12.6.2   Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված

ուրիշ խմբավորումներում (Ծ) 
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      12.6.2.0 Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված
ուրիշ խմբավորումներում (Ծ) 

  12.7     Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

    12.7.0   Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (Ծ) 

      12.7.0.0 Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (Ծ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 
 

ՄԱՍ 2

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
  

01 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ ԵՎ ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ 
01.1 Սննդամթերք 

Այս խմբում ներառվում է հիմնականում տնային սպառման համար ձեռք 
բերված սննդամթերքը: 
  

Բացառվում է` 
1) հյուրանոցներում, ռեստորաններում, բարերում, արագ սննդի կետերում, 
փողոցի վաճառողներից գնված և անմիջական տեղում սպառման համար 
նախատեսված սննդամթերքը (11.1.1) 
2) հանրային սննդի կետերում պատրաստված կերակրատեսակները, 
որոնք կամ անմիջական տեղում գնվում են պատվիրատուի կողմից կամ 
առաքվում են պատվիրատուին` տանը սպառման համար (11.1.1) 
3) կենդանիների համար նախատեսված հատուկ կերը (09.3.4) 

01.1.1 Հացաբուլկեղեն և ձավարեղեն
01.1.1.1 Բրինձ  

  
1) Ներառվում է ցանկացած տեսքով բրինձը: 

01.1.1.2 Ձավարեղեն 
  

Ներառվում է` 
1) հացահատիկ, եգիպտացորեն, գարի, վարսակ, աշորա և այլ ձավարեղեն` 
ցորենի կամ մանրահատիկի տեսքով 

01.1.1.3 Ալյուր 
  

Ներառվում է` 
1) հացահատիկի և այլ ձավարեղենի ալյուր 
  

Բացառվում է` 
2) ձավարեղենից կիսաֆաբրիկատները, կարտոֆիլի օսլան և այլ օսլաները
(01.1.1.7) 

01.1.1.4 Հաց  
  

Ներառվում է` 
1) հաց, այդ թվում խռթխռթան հացը, կարմրացրած հաց, համեմված հաց, 
թարմ բուլկեղեն և այլն) 
2) խմոր` հաց թխելու համար  

01.1.1.5 Ալյուրե հրուշակեղեն
  



22 
 

Ներառվում է` 
1) տորթեր, կեքսեր, պիրոժնիներ, թխվածքաբլիթ, կաթնահունց, 
պաքսիմատ, վաֆլու շերտեր, լցոնած կրեմով, մուրաբայով, մրգային կամ 
այլ քաղցր խորիզով կարկանդակներ և տարբեր տեսակի այլ թխվածք 
2) պիցցա, լահմաջո և մսով, ձկնեղենով, ծովամթերքով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված այլ ալրային արտադրատեսակներ 
3) ալյուրե հրուշակեղեն թխելու համար խմոր և խառնուրդներ  
  

Բացառվում է` 
4) մսի լցոնով կարկանդակները, մսով բլիթները (01.1.2) 
5) ձկան լցոնով կարկանդակները (01.1.3) 

01.1.1.6 Մակարոնեղեն  
  

Ներառվում է` 
1) բոլոր տեսակի մակարոնեղեն 
2) քուսքուս  

01.1.1.7 Կիսաֆաբրիկատներ և այլ արտադրատեսակներ ձավարեղենից
  

Ներառվում է` 
1) ձավարեղենից կիսաֆաբրիկատներ (եգիպտացորենի, բրնձի կամ 
վարսակի փաթիլներ, ձողիկներ), մանրահատիկային 
արտադրատեսակներ` ածիկ, ածիկի ալյուր, ածիկի լուծամզվածք, 
կարտոֆիլի օսլա և այլ օսլաներ 
  

Բացառվում է` 
2) շաքարային եգիպտացորենը (01.1.7.3) 

01.1.2  Միս  
  
Ներառվում է ընտանի կենդանիների, ծովային կաթնասունների, 

ընտանի թռչնի միս, որսամիս, ուտելի  
1) ենթամթերք, երշիկեղեն ու այլ մսամթերք (պահածոներ, պաշտետներ, 
սոուսներ, մսով լցոնած կարկանդակներ և այլն) և որպես սննդամթերք 
օգտագործելու համար կենդանի կենդանիների ու ընտանի թռչունների 
գնում: 
  

Բացառվում է` 
1) մսի հավելումներով ալրային արտադրատեսակները (01.1.1), գորտի միսը
և խխունջը (01.1.3), սննդային կենդանական ճարպերը (01.1.5), 
մսապուրները, եփուկներն ու արգանակները (01.1.9) 

01.1.2.1 Միս տավարի` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած
01.1.2.2 Միս խոզի` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած
01.1.2.3 Միս ոչխարի և այծի` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  
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01.1.2.4 Միս ընտանի թռչունների` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  
  

Ներառվում է` 
1) հավի, բադի, սագի, հնդկահավի, խայտահավի և այլ ընտանի թռչնի միս 

01.1.2.5 Ուտելի ենթամթերք` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  
01.1.2.6 Մսամթերք և ուտելի ենթամթերք` չորացրած, աղ դրած կամ ապխտած

  
Ներառվում է` 

1) երշիկեղեն, սալյամի, խոզապուխտ, բեկոն, մսատրորվածք (պաշտետ) և 
այլն 

01.1.2.7 Պահածոյացված կամ այլ մշակված մսամթերք և կիսաֆաբրիկատներ  
  
Ներառվում է  

1) մսի պահածո, մսի լուծամզվածք, մսի թանձրուկ, մսի լցոնով բլիթներ, 
կարկանդակներ, պելմեններ և այլն: 

01.1.2.9 Այլ կենդանիների ուտելի միս և ենթամթերք` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած  
  

Ներառվում է` 
1) նապաստակի, ճագարի միս, տարբեր վայրի կենդանիների որսամիս և 
ենթամթերք 
2) թռչնի որսամիս և ենթամթերք 
3) ձիու, ավանակի, ջորու, ուղտի և համանման կենդանիների միս 
4) ծովային կաթնասունների (ծովափղի, փոկի) միս 

01.1.3  Ձուկ և ծովամթերք 
  
Ներառվում է  

1) ձուկ, խեցեմորթներ, կակղամորթներ, ոստրեներ, ձկից և ծովամթերքից 
արտադրատեսակներ (պահածոներ, խավիար, ձկան լցոնով 
կարկանդակներ և այլն), ինչպես նաև որպես սննդամթերք գնված կենդանի
ձուկ:  
  

Բացառվում է` 
2) ձուկ պարունակող ալրային արտադրատեսակները (01.1.1), 
ձկնապուրները (01.1.9) 

01.1.3.1 Ձուկ` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած
01.1.3.2 Ծովամթերք (խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլն)` թարմ, պաղեցրած

կամ սառեցրած  
01.1.3.3 Ձուկ և ծովամթերք` չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած 
01.1.3.4 Ձուկ և ծովամթերք այլ ձևով մշակված  

  
Ներառվում է 
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1) պահածոյացված ձուկ և ծովամթերք, սերմնահեղուկ, սերմնագեղձեր, 
մանր կտրատած ձկնեղեն և այլն:  

01.1.3.5 Ձկան խավիար  
01.1.4  Կաթնամթերք, պանիր և ձու
01.1.4.1 Կաթ և կաթի սեր 

  
Ներառվում է` 

1) պաստերիզացված կամ մանրէազերծված անարատ կաթ  
2) պաստերիզացված կամ մանրէազերծված յուղազերծված կաթ 
3) կաթի սեր 
4) կաթ չպարունակող կաթ և կաթի սեր, օրինակ` սոյայից  
5) կաթ և կաթի սեր շաքարի, կակաոյի, մրգերի և համի հավելումներով 

01.1.4.2 Կաթ և կաթի սեր պահածոյացված
  

Ներառվում է` 
1) խտացրած կաթ և կաթի սեր, այդ թվում շաքարի, կակաոյի, մրգերի և 
համի հավելումներով 
2) կաթի և կաթի սերի փոշի  
  

Բացառվում է` 
3) յուղերը և ճարպերը (01.1.5) 

01.1.4.3 Թթվասեր, մածուն, յոգուրտ և համանման կաթնամթերք   
  
Ներառվում է 

1) թթվասեր, մածուն, յոգուրտներ և համանման կաթնամթերք, այդ թվում
շաքարի, կակաոյի, մրգերի և համի հավելումներով 

Բացառվում է` 
1) յուղերը և ճարպերը (01.1.5) 

01.1.4.4 Պանիր  
01.1.4.5 Կաթնաշոռ 
01.1.4.6 Ձու  

  
Ներառվում է  

1) ձու, ձվի փոշի և լիովին ձվից այլ ձվամթերք: 
01.1.5  Յուղեր և ճարպեր  

  
Ներառվում է` 

1) կարագ 
2) մարգարին և այլ բուսական ճարպեր, սննդային բուսական յուղեր, 
սննդային կենդանական ճարպեր  
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Բացառվում է` 
3) ձկան յուղը (06.1.1) 

01.1.5.1 Կարագ  
  
Ներառվում է կարագ, հալած յուղ: 

01.1.5.2 Մարգարին և այլ բուսական ճարպեր
  
Ներառվում է` 

1) մարգարին, այդ թվում` «սննդակարգային (դիետիկ)» մարգարինը 
2) ընկույզի մածուկ 

01.1.5.3 Բուսական ուտելի յուղեր 
  
Ներառվում է  

1) բուսական ուտելի յուղեր` եգիպտացորենի, արևածաղկի, բամբակի, 
սոյայի, ընկույզի և համանման յուղեր: 

01.1.5.4 Սննդային կենդանական ճարպեր
01.1.6  Մրգեր  

  
Ներառվում է` 

1) մրգեր, հատապտուղներ, ձմերուկ, սեխ 
2) չորացրած մրգեր, ցեդրա, մրգահատիկ, ընկույզներ, ուտելի սերմեր 
3) պահածոյացված մրգեր և մրգային արտադրատեսակներ  

  
Բացառվում է` 

4) մուրաբաները, մրգախյուսերը, մարմելադները, կոմպոտները, 
դոնդողակները, շաքարով պահածոյացված բույսերի մասերը (01.1.8) 
5) մրգահյութերը և մրգային օշարակները (01.2.2) 

01.1.6.1 Մրգեր արևադարձային, մերձարևադարձային և ցիտրուսային` թարմ, 
պաղեցրած կամ սառեցրած 

  
Ներառվում է  

1) ավոկադո, բանան, խուրմա, թուզ, նուռ, նարինջ, կիտրոն, մանդարին, 
թուրինջ և այլն: 

01.1.6.2 Մրգեր հնդավոր` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  
  
Ներառվում է խնձոր, տանձ, սերկևիլ և այլ հնդավոր մրգեր: 

01.1.6.3 Մրգեր կորիզավոր` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած   
  
Ներառվում է  

1) ծիրան, սալոր, դեղձ, բալ, կեռաս, հոն և այլն: 
01.1.6.4 Խաղող` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած
01.1.6.5 Հատապտուղներ` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած   
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Ներառվում է  

1) կիվի, ելակ, արքայամորի, մոշ, թութ, հաղարջ (սև, սպիտակ, կարմիր), 
չիչխան և այլ հատապտուղներ: 

01.1.6.6 Ձմերուկ և սեխ 
01.1.6.7 Ընկուզապտուղներ և ուտելի սերմեր
01.1.6.8 Մրգեր չորացրած  

  
Ներառվում է  

1) չորացրած մրգեր, այդ թվում կճեպով և կորիզով չորացրած մրգերը:  
01.1.6.9 Այլ մթերք մրգերից  

  
Ներառվում է  

1) սննդակարգային և բացառապես մրգերից պատրաստված 
կերակրատեսակներ: 

01.1.7 Բանջարեղեն  
01.1.7.1 Կաղամբ` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  

  
Ներառվում է  

1) գլուխ կաղամբ, ծաղկակաղամբ, բրոկոլի, շաղգամակաղամբ, բրուսելյան
կաղամբ, ծովակաղամբ և այլն: 

01.1.7.2 Այլ տերևավոր և ցողունավոր բանջարեղեն` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած   

  
Ներառվում է 

1) կաթնուկ, եղերդ, նեխուր, կոտեմ, սպանախ, մաղադանոս, սամիթ և 
այլն: 

01.1.7.3 Բանջարեղեն պտղավոր` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  
  
Ներառվում է  

1) վարունգ, դդում, լոլիկ, տաքդեղ, սմբուկ, կանաչ լոբի, դդմիկ, շաքարային
եգիպտացորեն, ձիթապտուղ և այլն: 

01.1.7.4 Արմատապտուղներ, սոխուկներ, սնկեր` թարմ, պաղեցրած կամ
սառեցրած   

  
Ներառվում է  

1) գազար, ճակնդեղ, շաղգամ, բողկ, վայրի ստեպղին, սոխ, սխտոր, 
ծնեբեկ, արտիճուկ (տնային կանկար), տարբեր տեսակի ուտելի սնկեր և 
այլն: 

  
Բացառվում է` 

2) կարտոֆիլը (01.1.7.5) 
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01.1.7.5 Կարտոֆիլ  
01.1.7.6 Ընդեղեն  

  
Ներառվում է  

1) լոբի, սիսեռ, ոլոռ, տափոլոռ, ոսպ և այլն: 
01.1.7.7 Բանջարեղեն պահածոյացված և այլ մթերք բանջարեղենից   

  
Ներառվում է  

1) պահածոյացված բանջարեղեն և այլ մթերք պալարային բանջարեղենից 
(ալյուր, փաթիլներ, մանրահատիկ, չիպսեր), ինչպես նաև սննդակարգային 
ու բացառապես բանջարեղեն պարունակող կերակրատեսակներ ու 
կիսաֆաբրիկատներ:  

  
Բացառվում է`  

1) կարտոֆիլի օսլան և օսլա պարունակող այլ ձավարեղենը (տապիոկ, 
սագո) (01.1.1)  
2) բուսական ապուրները, արգանակները և խտանյութերը (01.1.9) 
3) կոճապղպեղը, պատիճավոր պղպեղը և այլ համեմունքները ու 
խոհարարական չոր խոտերը (մաղադանոս, հազրեվարդ, ուրց և այլն) 
(01.1.9) 
4) բանջարեղենի հյութերը (01.2.2) 

01.1.8  Շաքար, մրգախյուս, մեղր, օշարակներ, շոկոլադ և շաքարային
հրուշակեղեն  

01.1.8.1  Շաքար   
  
Ներառվում է  

1) շաքարեղեգից և շաքարի ճակնդեղից շաքար (մաքրած կամ չմաքրած, 
կտորներով կամ փոշու տեսքով), շաքարի արհեստական փոխարինիչներ: 

01.1.8.2 Մրգախյուսեր, մարմելադ, արևելյան քաղցրավենիք   
  
Ներառվում է` 

1) մուրաբա, մրգախյուս, մարմելադ, կոմպոտներ, դոնդողակ, օշարակներ, 
կերամաթ, մաթ, քաղցր սուջուխ, ալանի, շաքարով պահածոյացված 
բույսերի մասեր:  

  
Բացառվում է` 

2) խմիչքների պատրաստման համար օշարակները (01.2.2) 
01.1.8.3  Մեղր բնական և արհեստական
01.1.8.4  Շոկոլադ  

  
Ներառվում է  

1) շոկոլադ` կտորներով կամ սալիկներով:  
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Բացառվում է` 

2) կակաո-փոշին և շոկոլադե փոշին (01.2.1) 
01.1.8.5 Շաքարային հրուշակեղեն և կակաոյից արտադրատեսակներ  

  
Ներառվում է  

1) մաստակ, կոնֆետներ, պաստեղ, կակաոյից արտադրատեսակներ և այլ 
շաքարային հրուշակեղեն: 

01.1.8.6 Պաղպաղակ և սննդային սառույց
01.1.9  Սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
01.1.9.1 Աղ, համեմունքներ և խոհարարական խոտեր

  
Ներառվում է` 

1) աղ, պղպեղ, մեխակ, դարչին և այլն 
01.1.9.2  Սոուսներ, համեմվածքներ, քացախ

  
Ներառվում է`  

1) մանանեխ, մայոնեզ, կետչուպ, քացախ և այլն 
01.1.9.3  Սննդային խմորիչներ

  
Ներառվում է` 

1) խմորիչներ, կերակրի սոդա, թխելու համար այլ հավելումներ 
01.1.9.4 Ապուրների, արգանակների խտածոներ (կոնցենտրատներ)  

  
Ներառվում է` 

1) ապուրների, եփուկների և արգանակների խտածոներ 
(կոնցենտրատներ), աղանդերների կիսաֆաբրիկատներ 

01.1.9.5 Մանկական սնունդ և սննդակարգային (դիետիկ) կիսաֆաբրիկատներ
01.1.9.9 Այլ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
01.2 Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ

  
Բացառվում է` 

1) անմիջական տեղում սպառման համար նախատեսված (այդ թվում` 
ավտոմատների միջոցով վաճառվող) ոչ ալկոհոլային խմիչքները (11.1.1): 

01.2.1  Սուրճ, թեյ և կակաո
01.2.1.1  Սուրճ  

  
Ներառվում է`  

1) սուրճ սովորական, սուրճ առանց կոֆեինի, լուծվող սուրճ, սուրճի 
լուծամզվածք, սուրճի փոխարինիչներ 

01.2.1.2  Թեյ  
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Ներառվում է`  

1) թեյ, թեյի լուծամզվածք, թեյի փոխարինիչներ, խոտային թեյեր և թեյի 
եփի համար այլ բուսական պատրաստուկներ 

01.2.1.3  Կակաո և շոկոլադե փոշի
  
Ներառվում է`  

1) կակաո շաքարով կամ առանց շաքարի, շոկոլադե փոշի 
2) կակաոյի հիմքով խմիչքների կիսաֆաբրիկատներ  

  
Բացառվում է`  

1) շոկոլադի սալիկները (01.1.8.4) 
2) կակաոյից արտադրատեսակները և կակաոյից աղանդերների 
կիսաֆաբրիկատները (01.1.8.5) 

01.2.2  Հանքային ջուր, զովացուցիչ խմիչքներ, մրգահյութեր և բանջարեղենի
հյութեր  

  
Ներառվում է` 

1) հանքային ջուր 
2) ոչ ալկոհոլային խմիչքներ` լիմոնադ, կոկա-կոլա և այլն 
3) մրգային և բանաջարեղենի հյութեր 
4) օշարակներ և խտանյութեր ոչ ալկոհոլային խմիչքների պատրաստման 
համար  

  
Բացառվում է`  

1) ալկոհոլային խմիչքների, գինու, գարեջրի ոչ ալկոհոլային 
փոխարինիչները (02.1)  

01.2.2.1  Հանքային կամ աղբյուրի ջուր. շշալցված խմելու ջուր  
01.2.2.2  Զովացուցիչ խմիչքներ
01.2.2.3  Մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր
02 ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ, ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ

ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ 
02.1 Ալկոհոլային խմիչքներ

  
Ներառվում է`  

1) ալկոհոլային խմիչքներ, ալկոհոլի ցածր պարունակությամբ կամ 
ալկոհոլային խմիչքները նմանակող ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, օրինակ` ոչ 
ալկոհոլային գարեջուրը  

  
Բացառվում է` 

1) անմիջական տեղում սպառման համար նախատեսված (այդ թվում` 
ավտոմատների միջոցով վաճառվող) ալկոհոլային խմիչքները (11.1.1): 



30 
 

02.1.1  Ալկոհոլային խմիչքներ
  
Ներառվում է` 

1) սպիրտային խմիչքներ (օղի, կոնյակ, ջին, ռոմ և այլն), լիկյորներ և թունդ 
ալկոհոլային խմիչքների փոխարինիչներ:  

02.1.1.1  Էթիլային սպիրտ, օղի
02.1.1.2 Կոնյակ, բրենդի 
02.1.1.3 Լիկյորներ և այլ սպիրտային խմիչքներ
02.1.2  Գինի 

  
Ներառվում է`  

1) խաղողից և այլ մրգերից գինիներ, ներառյալ մաճառը 
2) փրփրուն և թնդացրած գինիներ, շամպայն 
3) ոչ ալկոհոլային գինիներ 

02.1.2.1  Խաղողի գինի  
02.1.2.2  Պտղահատապտղային և այլ գինիներ
02.1.3 Գարեջուր 
02.1.3.0 Գարեջուր  

  
Ներառվում է  

1) բոլոր տեսակի գարեջրեր, ներառյալ ոչ ալկոհոլային գարեջուրը: 
02.2 Ծխախոտային արտադրատեսակներ  

  
Ներառվում է  

1) նաև ծխախոտային արտադրատեսակների գնումները բարերում, 
սրճարաններում, ռեստորաններում և այլն: 

02.2.0 Ծխախոտային արտադրատեսակներ
  
Ներառվում է`  

1) ծխագլանակներ, ծխախոտ, սիգարներ, ծխախոտի թուղթ և այլ 
ծխախոտային արտադրատեսակներ 

02.2.0.1 Ծխագլանակներ  
02.2.0.2 Սիգարներ  
02.2.0.9 Այլ ծխախոտ  

Ներառվում է` 
1) ծխամորճի, ծամելու ծխախոտ, քթախոտ և այլն 

02.3 Թմրանյութեր 
02.3.0 Թմրանյութեր 
02.3.0.1 Բուսական թմրանյութեր

  
Ներառվում է`  
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1) ափիոն, կոկաին, կոլայի ընկույզ, թմբուլի ընկույզ ու տերևներ և այլ
բուսական թմրանյութեր 

02.3.0.2 Քիմիական, սինթետիկ և այլ թմրանյութեր
03 ՀԱԳՈՒՍՏ ԵՎ ԿՈՇԻԿ
03.1 Հագուստ 
03.1.1 Գործվածքներ հագուստի պատրաստման համար
03.1.1.0 Գործվածքներ հագուստի պատրաստման համար 

  
Ներառվում է  

1) բնական և արհեստական թելքից կամ դրանց խառնուրդներից 
գործվածքներ հագուստի պատրաստման համար:  

  
Բացառվում է`  

2) վերջնամշակման գործվածքները (05.2.0.2) 
03.1.2 Հագուստ 
03.1.2.1 Վերնազգեստ տղամարդկանց համար

  
Ներառվում է` 

1) տարբեր նյութերից (ներառյալ կաշին, մորթին, կաուչուկը և 
պլաստմասսան) պատրաստի կամ պատվերով կարված հագուստ 
տղամարդկանց համար` վերարկուներ, թիկնոցներ, բաճկոններ, 
կոստյումներ, ժակետներ, տաբատներ և այլն 

03.1.2.2 Վերնազգեստ կանանց համար
  
Ներառվում է` 

1) տարբեր նյութերից (ներառյալ կաշին, մորթին, կաուչուկը և 
պլաստմասսան) պատրաստի կամ պատվերով կարված հագուստ կանանց 
համար` վերարկուներ, թիկնոցներ, կոստյումներ, ժակետներ, տաբատներ, 
կարճատաբատներ, շրջազգեստներ, կիսաշրջազգեստներ և այլն 

03.1.2.3 Վերնազգեստ երեխաների համար
  
Ներառվում է`  

1) տարբեր նյութերից (ներառյալ կաշին, մորթին, կաուչուկը և 
պլաստմասսան) պատրաստի կամ պատվերով կարված հագուստ 
երեխաների համար` վերարկուներ, թիկնոցներ, կոստյումներ, բաճկոններ, 
ժակետներ, տաբատներ, կարճատաբատներ, շրջազգեստներ և այլն 

03.1.2.4 Ներքնազգեստ տղամարդկանց համար
  
Ներառվում է`  

1) վերնաշապիկներ, բլուզներ, մայկաներ, գիշերաշապիկներ, խալաթներ, 
ննջազգեստներ, կիսավարտիքներ, վարտիքներ և այլ հագնելու 
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սպիտակեղեն, գուլպեղեն
2) լողազգեստներ, սպորտային մարզակոստյումներ  

  
Բացառվում է`  

3) բուժական տրիկոտաժե արտադրատեսակները (06.1.2) 
03.1.2.5 Ներքնազգեստ կանանց համար

  
Ներառվում է`  

1) բլուզներ, մայկաներ, գիշերանոցներ, գիշերաշապիկներ, խալաթներ, 
ննջազգեստներ, կրծկալներ, կիսավարտիքներ, վարտիքներ, 
իրանակալներ և այլ հագնելու սպիտակեղեն, գուլպեղեն 
2) լողազգեստներ, սպորտային մարզակոստյումներ  

  
Բացառվում է`  

3) բուժական տրիկոտաժե արտադրատեսակները (06.1.2) 
03.1.2.6 Ներքնազգեստ երեխաների համար

  
Ներառվում է`  

1) վերնաշապիկներ, բլուզներ, մայկաներ, գիշերանոցներ, 
գիշերաշապիկներ, խալաթներ, ննջազգեստներ, կիսավարտիքներ, 
վարտիքներ և այլ հագնելու սպիտակեղեն, գուլպեղեն  
2) լողազգեստներ, սպորտային մարզակոստյումներ  

  
Բացառվում է`  

3) նորածինների համար հագուստը (03.1.2.7) 
4) թղթից կամ բամբակից մանկական բարուրները, տակաշորերը (12.1.3) 

03.1.2.7 Հագուստ նորածինների համար
  
Բացառվում է`  

1) թղթից կամ բամբակից մանկական բարուրները, տակաշորերը (12.1.3) 
03.1.3 Հագուստի այլ պարագաներ և պատկանելիքներ
03.1.3.0 Հագուստի այլ պարագաներ և պատկանելիքներ

  
Ներառվում է`  

1) փողկապներ, թաշկինակներ, ձեռնոցներ, շարֆեր, գոտիներ, 
տաբատակալներ, աշխատանքային խալաթներ և գոգնոցներ, թևնոցներ և 
այլն 
2) գլխարկներ 
3) գործելու թելեր, հագուստի պարագաներ` կոճակներ, կոճակագամներ, 
օղլակ-շղթաներ, ժապավեններ, ժանյակներ և հագուստի վերջնամշակման 
համար այլ պարագաներ 
4) աշխատանքային ձեռնոցներ, ներառյալ այգում աշխատելու համար 
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ձեռնոցները, մոտոցիկլավարների և հեծանվորդների համար պաշտպանիչ
սաղավարտները  

  
Բացառվում է`   

5) ռետինե ձեռնոցները և այլ արտադրատեսակները (05.6.1) 
- գնդասեղները, կարի ասեղները, հելունները (05.6.1) 
6) պաշտպանական սաղավարտները և սպորտային այլ պաշտպանական 
պարագաները` փրկարարական բաճկոնակները, բռնցքամարտիկի 
ձեռնոցները, գոտիները և այլն (09.3.2)  
7) թղթե թաշկինակները (12.1.3)  
8) ձեռքի ժամացույցները, ոսկերչական զարդերը, փողկապի համար 
գնդասեղները, ճարմանդները (12.3.1)  
9) ձեռնափայտերը, հովհարները, հովանոցները և այլն (12.3.2)  

03.1.4 Հագուստի մաքրում, նորոգում և վարձույթ
03.1.4.1 Հագուստի քիմիական մաքրում, ներկում, լվացում

  
Բացառվում է`  

1) տան սպիտակեղենի և այլ մանածագործական արտադրատեսակների 
քիմիական մաքրումը, ներկումը, լվացումը և վարձույթը (05.6.2) 

03.1.4.2 Հագուստի նորոգում
  
Ներառվում է`  

1) հագուստի նորոգում, վերափոխում, հարմարեցում (ներառում է 
նորոգման համար նյութերի արժեքը և ծառայությունների համար 
ընդհանուր ծախսերը)  

  
Բացառվում է`  

2) հագուստն ինքնուրույն նորոգելու համար գնված նյութերի արժեքը 
(03.1.1) կամ (03.1.3) 
3) տան սպիտակեղենի և այլ մանածագործական արտադրատեսակների 
նորոգումը (05.2.0) 

03.1.4.3 Հագուստի վարձույթ
03.2 Կոշիկ 
03.2.1 Կոշիկ տարբեր տեսակի

  
Ներառվում է`  

1) առօրյա հագնելու, սպորտի և հանգստի համար նախատեսված բոլոր 
տեսակի կոշիկ 
2) կոշկաքուղեր 
3) կոշիկի մասերի (կրունկների, ներբանների և այլն) գնումը` կոշիկի 
ինքնուրույն նորոգման համար  
4) լեգգինսներ, զանկապաններ և այլն 
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5) կոշիկի խնամքի պարագաներ (օրինակ, երկարաձգիչներ, փայտե
կաղապարներ)  

  
Բացառվում է`  

6) կտորից մանկական փափուճները (03.1.2) 
7) կոշիկի կաղապարները, կոշկաթիակները, փայլաքսուքները, լաքերը և 
կոշիկի խնամքի համար այլ միջոցները (05.6.1) 
8) օրթոպեդիկ կոշիկը (06.1.3) 
9) ամրակապերով, մեխերով, բութակներով և այլ պարագաներով 
հանդերձված կոշիկը որոշ սպորտաձևերի (բոուլինգի, դահուկաձևերի, 
ֆուտբոլի, գոլֆի, վազքի, չմշկավազքի և այլն) համար (09.3.2) 
10) այլ պաշտպանական սպորտային պարագաները (09.3.2) 

03.2.1.1 Կոշիկ տղամարդկանց համար
03.2.1.2 Կոշիկ կանանց համար
03.2.1.3 Կոշիկ երեխաների և մանուկների համար
03.2.1.4 Կոշիկի մասեր և պարագաներ
03.2.2 Կոշիկի նորոգում և վարձույթ
03.2.2.1 Կոշիկի նորոգում  

  
Ներառվում է`  

1) կոշիկի նորոգում (ներառում է նորոգման համար նյութերի արժեքը և 
ծառայությունների համար ընդհանուր ծախսերը)  

  
Բացառվում է`  

2) կոշիկներն ինքնուրույն նորոգելու համար գնված կոշիկի մասերը 
(կրունկները, ներբանները և այլն) (03.2.1) 
3) կոշիկի խնամքի համար մաքրող և փայլեցնող կրեմները, լաքերը և այլ 
միջոցները (05.6.1) 
4) որոշ սպորտաձևերի (բոուլինգի, դահուկաձևերի, ֆուտբոլի, գոլֆի, 
վազքի, չմշկավազքի և այլն) համար սպորտային հատուկ կոշիկների 
նորոգումը (09.3.2) և վարձույթը (09.4.1) 

03.2.2.2 Կոշիկի մաքրում և ներկում
03.2.2.3 Կոշիկի վարձույթ 
04 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՋՈՒՐ, ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, 

ԳԱԶ ԵՎ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐ  
04.1 Փաստացի վարձավճար բնակարանի վարձակալության համար

  
1) Վարձավճարը ներառում է անշարժ գույքի և համապատասխան 
հողատարածքի, զբաղեցված բնակատեղիների, ջեռուցման, լուսավորման 
սարքավորանքի և սարքավորումների, սանտեխնիկական սարքավորանքի 
օգտագործման համար, իսկ կահավորված բնակարանների 
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վարձակալության դեպքում` նաև կահույքի համար վճարը:  
2) Վարձավճարը ներառում է նաև բնակատեղիներին հարող տարածքում 
գտնվող ավտոտնակների կամ ավտոմեքենաների կայանատեղիների 
օգտագործման համար վճարը: 
3) Վարձավճարը չի ներառում ջրամատակարարման (04.4.1), 
աղբահանության (04.4.2), կոյուղու (04.4.3) համար վճարները, շենքի 
խնամքի, կանաչապատման, լուսավորման, վերելակների տեխնիկական 
սպասարկման և այլնի (04.4.4) համար վճարները, էլեկտրաէներգիայի 
(04.5.1), գազի (04.5.2), կենտրոնական համակարգի միջոցով 
իրականացվող ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման (04.5.3, 04.5.4, 
04.5.5) համար վճարները: 
4) Չի ներառվում նաև տվյալ բնակատեղիներին հարող տարածքից 
հեռավորության վրա գտնվող ավտոտնակների կամ ավտոմեքենաների 
կայանատեղիների օգտագործման համար վարձավճարը (07.2.4) 

04.1.1 Փաստացի վարձավճար, վճարվող բնակարան վարձակալողի կողմից
04.1.1.0 Փաստացի վարձավճար, վճարվող բնակարան վարձակալողի կողմից

  
Ներառվում է` 

1) զբաղեցված կահավորված կամ ոչ կահավորված բնակատեղիների 
համար բնակարանային վարձը, որը վճարվում է վարձակալողի կամ 
ենթավարձակալողի կողմից  
2) վճարներ հյուրանոցի կամ պանսիոնատի համարների համար, եթե 
դրանք զբաղեցվում են որպես հիմնական բնակության բնակատեղի 

  
Բացառվում է ` 

3) ուսումնական հաստատությունների կողմից տրամադրվող 
կացարաններում կամ հանրակացարաններում բնակության 
ծառայությունների համար վարձավճարները (11.2.0) 
4) ծերանոցներում բնակության ծառայությունների համար 
վարձավճարները (12.4.0) 

04.1.2 Փաստացի վարձավճարի այլ տեսակներ
04.1.2.0 Փաստացի վարձավճարի այլ տեսակներ

  
Ներառվում է` 

1) լրացուցիչ բնակատեղիների վարձակալության համար (ամառանոց, 
հանգստի կամ ուրիշ նպատակների համար վարձակալված այլ բնակարան) 
փաստացի վճարվող վարձը 

  
Բացառվում է` 

2) հանգստյան տներում, զբոսաշրջային կենտրոններում բնակության 
ծառայությունների համար վճարները (11.2.0) 

04.2 Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանային 
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ծառայությունների համար
Տես 04.1 կետի պարզաբանումները: 

04.2.1 Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի սեփականատիրոջ
համար  

04.2.1.0 Պայմանական հաշվարկված վարձավճար բնակարանի սեփականատիրոջ
համար  

  
Ներառվում է  

1) հիմնական բնակարանում սեփականատիրոջ բնակության համար 
պայմանական հաշվարկված վարձավճարը: 

04.2.2 Պայմանական հաշվարկված վարձավճարի այլ տեսակներ  
04.2.2.0 Պայմանական հաշվարկված վարձավճարի այլ տեսակներ  

  
Ներառվում է` 

1) լրացուցիչ բնակատեղիներում բնակության (ամառանոցում, ամառային 
տնակներում) պայմանական հաշվարկված վարձավճարը  
2) տնային տնտեսություններին անվճար կամ զեղչ գներով տրամադրվող 
բնակարանային ծառայությունների դիմաց պայմանական հաշվարկված 
վարձավճարը 

04.3 Բնակատեղիների նորոգում և սպասարկում
  1) Բնակատեղիների սպասարկումն ու նորոգումն ունի հետևյալ

առանձնահատկությունները` պատշաճ վիճակում բնակարանների 
պահպանմանն ուղղված պարբերաբար իրականացվող գործունեության 
արդյունքում չեն փոփոխվում բնակարանների շահագործման որակը, 
դրանց բնութագրերը կամ ծառայության ժամկետը: Տարբերում են 
բնակարանների սպասարկման և նորոգման աշխատանքների երկու 
տեսակ` վարձակալի կամ սեփականատիրոջ կողմից իրականացվող 
ներքին հարդարման ու նորոգման մանր աշխատանքները և 
սեփականատիրոջ կողմից իրականացվող մեծածավալ աշխատանքները 
(պատերի սվաղում կամ տանիքի նորոգում): 
2) Տնային տնտեսությունների անհատական սպառման ծախսերը ներառում
են բնակարանի ընթացիկ պահպանման ու նորոգման մանր 
աշխատանքների համար ապրանքների գնման և ծառայությունների 
մատուցման ծախսերը, որոնք կատարվում են վարձակալի կամ 
սեփականատիրոջ կողմից: Բնակարանների ընթացիկ պահպանման ու 
նորոգման մեծածավալ աշխատանքների համար սեփականատիրոջ կողմից
գնված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների համար ծախսերը 
չեն ներառվում տնային տնտեսությունների վերջնական անհատական 
սպառման ծախսերի կազմում: 
3) Բնակարանի վարձակալի կամ սեփականատիրոջ կողմից սեփական 
ուժերով բնակարանի ընթացիկ պահպանման ու նորոգման համար 
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ապրանքների գնման ծախսերը դասակարգվում են 04.3.1 ենթախմբում: 
Մասնագիտացված կազմակերպությունների կամ անհատ անձանց կողմից 
բնակարանի ընթացիկ պահպանման ու նորոգման համար ապրանքների և 
ծառայությունների գնման ծախսերը դասակարգվում են 04.3.2 
ենթախմբում: 

04.3.1 Նյութեր բնակարանի նորոգման և սպասարկման համար  
04.3.1.0 Նյութեր բնակարանի նորոգման և սպասարկման համար  

  
Ներառվում է` 

1) լաքեր, ներկեր, պաստառներ, լուսամուտների ապակիներ, գաջ, ցեմենտ, 
գիպս, պաստառների սոսինձ և այլ նյութեր ու պարագաներ (վրձիններ, 
քերակներ) բնակարանների նորոգման մանր աշխատանքների կատարման
համար 
2) խողովակներ, ծորակներ, միացքներ և սանտեխնիկական այլ մանր 
հարմարանքներ 
3) մանրատախտակ, խեցեգործական սալիկներ և հատակի այլ 
ծածկապատման նյութեր 

  
Բացառվում է` 

4) գորգերը, գորգային ծածկերը, լինոլեումը և հատակի համանման 
ծածկերը (05.1.2) 
5) ձեռքի գործիքները, էլեկտրական լարերը, վարդակները, լամպերը և 
համանման հարմարանքները (05.5.2) 
6) մաքրող և լվացող նյութերը, ավելները, խոզանակները և այլն (05.6.1) 
7) բնակարանի նորոգման ու պահպանման, բնակարանների 
վերակառուցման նպատակով (կապիտալի կուտակում) մեծածավալ 
աշխատանքների կատարման համար նյութերի ու պարագաների գնման 
ծախսերը 

04.3.2 Բնակարանի նորոգման և սպասարկման ծառայություններ 
04.3.2.0 Բնակարանի նորոգման և սպասարկման ծառայություններ  

  
Ներառվում է` 

1) բնակարանի ընթացիկ նորոգման ու պահպանման համար վարձած 
աշխատողների` փականագործների, սանտեխնիկների, էլեկտրիկների, 
ատաղձագործների, ապակեգործների, ներկարարների, 
գեղազարդարարների, հատակ փայլեցնողների և այլնի ծառայությունների 
վարձատրությունը  

  
Բացառվում է` 

2) սեփական ուժերով իրականացվող բնակարանի ընթացիկ նորոգման և 
պահպանման համար գնված շինանյութերի արժեքը (04.3.1)  
3) բնակարանի նորոգման ու պահպանման, բնակարանների 
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վերակառուցման նպատակով մեծածավալ աշխատանքների հետ կապված
մատուցվող ծառայությունները (հիմնական կապիտալի կուտակում): 

04.4 Ջրամատակարարում և բնակատեղիների պահպանման հետ կապված այլ
ծառայություններ 

04.4.1 Ջրամատակարարում և կոյուղի
04.4.1.0 Ջրամատակարարում և կոյուղի

  
Ներառվում է` 

1) սառը ջրի մատակարարման ծառայությունների համար վարձավճարներ, 
ներառյալ հարակից ծառայությունների համար վճարները (հաշվիչների 
վարձույթի, հաշվիչների տեղադրման, հաշվիչների ցուցմունքներին 
համապատասխան կամ ֆիքսված վճարը և այլն) 

  
Բացառվում է` 

2) շշերով կամ ցիստեռնից վաճառվող խմելու ջուրը (01.2.2) 
3) ջերմամատակարարման ցանցերով մատակարարվող տաք ջուրը և 
գոլորշին (04.5.5) 

04.4.2 Աղբի հավաքում  
04.4.2.0 Աղբի հավաքում  

  
Ներառվում է` 

1) կենցաղային աղբի հավաքման և հեռացման համար վարձավճարները 
04.4.3 Կոյուղի 
04.4.3.0 Կոյուղի  

  
Ներառվում է` 

1) կոյուղաջրերի հավաքում և հեռացում 
04.4.4 Բնակատեղիների պահպանման հետ կապված այլ ծառայություններ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
04.4.4.0 Բնակատեղիների պահպանման հետ կապված այլ ծառայություններ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
  
Ներառվում է` 

1) կանաչապատման, բազմաբնակարանային շենքերի շքամուտքերի և 
աստիճանավանդակների մաքրման, ջեռուցման և լուսավորման, 
անվտանգության ապահովման, վերելակների և աղբամուղերի 
շահագործման, ծխանցքերի մաքրման համար վարձավճարները 

04.5 Էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ
04.5.1 Էլեկտրաէներգիա  
04.5.1.0 Էլեկտրաէներգիա  
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Ներառվում է` 
1) էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար վարձավճարները, 
ներառյալ հարակից ծառայությունների համար վճարները (հաշվիչների 
վարձույթի, հաշվիչների տեղադրման, հաշվիչների ցուցմունքներին 
համապատասխան կամ ֆիքսված վճարը և այլն) 

04.5.2 Գազ 
04.5.2.1 Գազ բնական, ցանցային

  
Ներառվում է` 

1) բնական գազի մատակարարման վարձավճարները, ներառյալ հարակից 
ծառայությունների համար վճարները (հաշվիչների վարձույթի, հաշվիչների
տեղադրման, հաշվիչների ցուցմունքներին համապատասխան կամ 
ֆիքսված վճարը և այլն) 

04.5.2.2 Գազ ածխաջրածնային, սեղմված (բութան, պրոպան)  
  
Ներառվում է` 

1) բալոններով սեղմված գազի մատակարարման և հարակից 
ծառայություններ (բալոնների լիցքավորում, տեղադրում և այլն)  

04.5.3 Հեղուկ վառելիք 
04.5.3.0 Հեղուկ վառելիք  

  
Ներառվում է` 

1) նավթ, ջեռուցման ու լուսավորման նպատակով օգտագործվող այլ հեղուկ
վառելիք  

04.5.4 Պինդ վառելիք  
04.5.4.0 Պինդ վառելիք  

  
Ներառվում է` 

1) վառելափայտ, քարածուխ, փայտածուխ, բրիկետային վառելիք, տորֆ և 
այլն 

04.5.5 Ջերմաէներգիա և սառույց
04.5.5.0 Ջերմաէներգիա և սառույց

  
Ներառվում է` 

1) կենտրոնացված ջերմամատակարարման և տաք ջրամատակարարման 
համար վարձավճարներ (հաշվիչների տեղադրում, ֆիքսված վճարները և 
այլն) 
2) սառույցի (հովացման և սառեցման նպատակով) համար վարձավճարներ

05 ՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ
ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

05.1 Կահույք, տնային գործածության առարկաներ, գորգեր և հատակի համար
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այլ ծածկեր 
05.1.1 Կահույք և տնային գործածության առարկաներ
05.1.1.1 Կահույք  

  
Ներառվում է` 

1) բոլոր տեսակի կահույք, այդ թվում մանկական կահույքը (բարձր 
մանկական աթոռները, օրորոցները, ճաղափակոցները) և այգու համար 
կահույքը 
2) առաջակալներ (շիրմաներ), շարժական փեղկամիջնորմեր 
3) կահույքի այլ առարկաներ և կահույքի ամրաններ  
4) հայելիներ, մոմակալներ 
5) ներքնակներ 
6) շերտավարագույրներ 
7) կահույքի տեղադրման աշխատանքների արժեքը  

  
Բացառվում է`  

8) անկողնու պարագաները, վրանածածկերը (05.2.0) 
9) անկիզելի պահարանները (05.3.1) 
10) ժամացույցները (12.3.1) 
11) ապակե և խեցեգործական գեղազարդ առարկաները (05.4.1) 
12) պատի ջերմաչափերը, ճնշաչափերը, մանկասայլակները և մանկական 
ճաղափակոցները (12.3.2)  
13) կապիտալի ներդրման նպատակով գնված արվեստի գործերը և 
հնարժեք կահույքը (կապիտալի կուտակում) 

05.1.1.2 Լուսավորման սարքեր
  
Ներառվում է` 

1) լուսավորման սարքեր (ջահեր, հատակաջահեր, լամպեր) 
05.1.1.3 Նկարներ, քանդակներ, արվեստի այլ գործեր

  
Ներառվում է` 

1) նկարներ, քանդակներ, արվեստի այլ գործեր, որմնագորգեր 
(գոբելեններ), բացի հնարժեք և բարձրարժեք առարկաներից 

05.1.2 Գորգեր և հատակի համար այլ ծածկեր
05.1.2.0 Գորգեր և հատակի համար այլ ծածկեր

  
Ներառվում է` 

1) գորգեր և գորգային ծածկեր 
2) լինօլեում և հատակի համար այլ ծածկեր  
3) հատակի ծածկերի տեղադրման աշխատանքների արժեքը 

  
Բացառվում է` 
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4) լոգարանի և մուտքի գորգիկները (05.2.1)
5) կապիտալի ներդրման նպատակով գնված հնարժեք գորգերը և հատակի
համար այլ ծածկերը (կապիտալի կուտակում) 

05.1.3 Կահույքի, տնային գործածության առարկաների և հատակի համար
ծածկերի նորոգում  

05.1.3.1 Կահույքի նորոգում 
  
Ներառվում է` 

1) կահույքի նորոգման ծառայությունների ծախսերը և օգտագործվող 
նյութերի արժեքը 

  
Բացառվում է` 

2) կահույքի և ուրիշ առարկաների տեղադրման աշխատանքների արժեքը 
(05.1.1.1) 
3) գորգերի խնամքը (05.6.2)  
4) հնարժեք կահույքի նորոգումը (05.1.3.3) 
5) կապիտալի ներդրման նպատակով գնված հնարժեք կահույքը 
(կապիտալի կուտակում) 

05.1.3.2 Տնային գործածության առարկաների և հատակի համար ծածկերի
նորոգում  

  
Ներառվում է` 

1) տնային գործածության առարկաների և հատակի համար ծածկերի 
նորոգման աշխատանքների և օգտագործվող նյութերի արժեքը 

  
Բացառվում է` 

2) կահույքի և ուրիշ առարկաների տեղադրման աշխատանքների արժեքը 
(05.1.1.1) 
3) հատակի ծածկերի տեղադրման աշխատանքների արժեքը (05.1.2.1) 
4) կենցաղային մանածագործվածքային իրերի նորոգման արժեքը (05.2.1.1)

05.1.3.3 Արվեստի գործերի, նկարների, քանդակների նորոգում  
  
Ներառվում է` 

1) արվեստի գործերի, նկարների, քանդակների, այդ թվում հնարժեք 
արվեստի գործերի, հատակի ծածկերի, կահույքի նորոգման 
ծառայությունների ծախսերը և օգտագործվող նյութերի արժեքը 

05.2 Մանածագործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող տնային
տնտեսությունում 

05.2.0 Մանածագործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող տնային
տնտեսությունում 

05.2.0.1 Անկողնու պարագաներ և սպիտակեղեն
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Ներառվում է` 
1) բարձեր, գլանաբարձիկներ, մգդակած վերմակներ, ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր, անկողնու ծածկոցներ 
2) անկողնու սպիտակեղեն 

  
Բացառվում է` 

3) գորգերը և գորգային ծածկերը (05.1.2) 
4) էլեկտրական ծածկոցները (05.3.2)  
5) մեքենաների և մոտոցիկլների ծածկոցները (07.2.1)  
6) փչովի ներքնակները և ննջապարկերը (09.3.2) 

05.2.0.2 Վարագույրներ և վերջնամշակման գործվածքներ
  
Ներառվում է` 

1) վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ծանր վարագույրներ, շղարշե 
վարագույրներ  
2) պաստառապատման և վերջնամշակման գործվածքներ 

  
Բացառվում է` 

3) գործվածքային պաստառները պատի համար (04.3.1) 
4) որմնագորգերը (գոբելենները) (05.1.1) 

05.2.0.3 Սեղանի սպիտակեղեն
  
Ներառվում է` 

1) սրբիչներ, սփրոցներ, անձեռոցիկներ և այլն 
  
Բացառվում է` 

2) սեղանի և անկողնու սպիտակեղենի վարձույթը (05.6.2) 
05.2.0.4 Մանածագործական այլ արտադրատեսակներ, օգտագործվող տնային

տնտեսությունում 
  
Ներառվում է` 

1) տնտեսական պայուսակներ, սպիտակեղենի համար պարկեր, կահույքի և
հագուստի ծածկաշապիկներ 
2) դրոշներ, վրանածածկեր, արևակալներ, հովանոցներ և այլն 
3) մոմլաթ 
4) լոգարանի և մուտքի գորգիկներ 

  
Բացառվում է` 

5) գործվածքային պաստառները պատի համար (04.3.1) 
6) որմնագորգերը (գոբելենները) (05.1.1) 
7) գորգերը և գորգային ծածկերը (05.1.2) 
8) էլեկտրական ծածկոցները (05.3.2)  
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9) մեքենաների և մոտոցիկլների ծածկոցները (07.2.1)  
10) փչովի ներքնակները և ննջապարկերը (09.3.2) 

05.2.0.9 Տնային տնտեսությունում օգտագործվող մանածագործական 
արտադրատեսակների նորոգում 

  
Ներառվում է`  

1) կենցաղային մանածագործվածքային արտադրատեսակների նորոգման 
ծառայությունների արժեքը 

  
Բացառվում է` 

2) սեղանի և անկողնու սպիտակեղենի վարձույթը (05.6.2) 
05.3 Կենցաղային սարքեր
05.3.1 Խոշոր կենցաղային սարքեր, էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
05.3.1.1 Սառնարաններ և սառցարաններ

  
Ներառվում է նաև` 

1) սարքերի տեղադրում 
05.3.1.2 Լվացքի և սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ  

  
Ներառվում է` 

1) լվացքի, սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ, չորապահարաններ, 
արդուկիչ կենցաղային մեքենաներ 
2) սարքերի տեղադրում  

  
Բացառվում է` 

3) շենքում ներկառուցված սարքերը (հիմնական կապիտալի կուտակում) 
05.3.1.3 Խոհանոցի սալօջախներ, գազօջախներ և ջեռապահարաններ 

  
Ներառվում է` 

1) խոհանոցի սալօջախներ, գազօջախներ, ջեռոցներ և ջեռապահարաններ, 
միկրոալիքային վառարաններ 
2) սարքերի տեղադրում 

05.3.1.4 Ջեռուցիչ սարքեր, օդալավորակիչներ և օդափոխիչներ  
  
Ներառվում է` 

1) ջեռուցիչ սարքեր, ջրաջեռուցիչներ (բոյլերներ), օդալավորակիչներ, 
օդափոխիչներ, խոնավարարներ, օդաքաշիչներ և այլն 
2) սարքերի տեղադրում 

  
Բացառվում է` 

3) շենքում ներկառուցված սարքերը (հիմնական կապիտալի կուտակում) 
05.3.1.5 Փոշեկուլներ և այլ մաքրող սարքեր
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Ներառվում է` 

1) մաքրող սարքեր` փոշեկուլներ, գորգեր մաքրող, հատակը լվացող և 
փայլեցնող մեքենաներ 

05.3.1.6 Կարի և գործելու մեքենաներ
05.3.1.9 Այլ խոշոր կենցաղային սարքեր

  
Ներառվում է` 

1) անկիզելի պահարաններ, ջրի փափկացման սարքեր 
2) սարքերի տեղադրում 

  
Բացառվում է` 

3) շենքում ներկառուցված սարքերը (հիմնական կապիտալի կուտակում) 
05.3.2 Փոքր էլեկտրական կենցաղային սարքեր
05.3.2.0 Փոքր էլեկտրական կենցաղային սարքեր

  
Ներառվում է` 

1) սրճաղացներ, սրճեփներ, հյութամզիչներ, խառնիչներ, 
հացաչորուցիչներ, գրիլներ, արդուկներ, թեյնիկներ, հարիչներ, 
էլեկտրական փոքր սալիկներ, բովարաններ, էլեկտրական ծածկոցներ և 
այլն 

  
Բացառվում է` 

2) մանր ոչ էլեկտրական կենցաղային սարքերը և խոհանոցային 
պարագաները, տնային կշեռքները (05.4.0) 
3) անհատական և մանկական կշեռքները (12.1.3) 

05.3.3 Կենցաղային սարքերի նորոգում
05.3.3.0 Կենցաղային սարքերի նորոգում

  
Ներառվում է` 

1) կենցաղային սարքերի նորոգման ծառայությունների և օգտագործված 
նյութերի արժեքը 
2) խոշոր կենցաղային սարքերի վարձույթի համար վճարները 

  
Բացառվում է` 

3) խոշոր կենցաղային սարքերի տեղադրման համար վճարները (05.3.1) 
4) կենցաղային սարքերի սեփական ուժերով նորոգման համար գնված 
պարագաները (դասակարգվում են համապատասխան դասերում) 

05.4 Ապակե ամանեղեն, ճաշասպասք և տնային կահ-կարասի 
05.4.0 Ապակե ամանեղեն, ճաշասպասք և տնային կահ-կարասի 
05.4.0.1 Ապակե ամանեղեն 
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Ներառվում է` 
1) ապակուց, բյուրեղապակուց, ճենապակուց, խեցեղենից, կավից 
ճաշասեղանի սպասք, խոհանուցում, լոգարանում, գրասենյակում 
օգտագործվող ամանեղեն, զարդարանքի համար արտադրատեսակներ, 
արդուզարդի պարագաներ  

05.4.0.2 Սեղանի դանակային սպասք, ճաշի պարագաներ, այդ թվում` արծաթից
05.4.0.3 Խոհանոցային պարագաներ և տնային կահ-կարասի  

  
Ներառվում է` 

1) խոհանոցի ոչ էլեկտրական կահ-կարասի` կաթսաներ, տարբեր 
տապակներ (թավաներ, վանդակներ), հյութամզիչներ, սրճաղացներ, 
մսաղացներ և այլ մեխանիկական սարքեր 
2) խոհանոցային այլ պարագաներ` մթերքի արկղեր, աղբի 
տարողություններ, զամբյուղներ, փոստարկղեր, թերմոսներ և այլն 

  
Բացառվում է` 

3) լուսասարքավորանքը (05.1.1) 
4) կենցաղային էլեկտրական սարքերը (05.3.1 կամ 05.3.2) 
5) միանգամյա օգտագործման ամանեղեն (05.6.1.2) 
6) անհատական և մանկական կշեռքներ (12.1.3) 
7) մոխրամանները (12.3.2) 

05.4.0.9 Ապակե ամանեղենի, ճաշասպասքի և տնային կահ-կարասու նորոգում
05.5 Կենցաղային և այգեգործական գործիքներ ու հարմարանքներ
05.5.1 Խոշոր գործիքներ և հարմարանքներ
05.5.1.1 Խոշոր գործիքներ և հարմարանքներ

  
Ներառվում է` 

1) մետաղի և փայտի մշակման համար մեքենայավորված գործիքներ և 
հարմարանքներ (էլեկտրական սղոցներ, գայլիկոնիչներ, 
սիզամարգահնձիչներ, այգեգործական տրակտորներ, կուլտիվատորներ, 
ջրապոմպեր և այլն) 
2) Ներառվում է նաև տնայնագործական գործիքների և սարքավորանքի 
վարձույթի արժեքը: 

05.5.1.9 Խոշոր գործիքների և հարմարանքների նորոգում
05.5.2 Ձեռքի գործիքներ և տարբեր հարմարանքներ
05.5.2.1 Ձեռքի գործիքներ և տարբեր հարմարանքներ

  
Ներառվում է` 

1) ձեռքի գործիքներ` սղոցներ, մուրճեր, պտուտակիչներ, խարտոցներ, 
ռաշպիլներ և այլն 
2) այգեգործական գույք` բահեր, փոցղեր, գերանդիներ, էտոցներ և այլն 
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3) սանդուղքներ, զուգասանդուղքներ
4) ամրաններ դռների, բուխարիների և ջեռուցիչ սարքերի համար 
5) տան կամ այգու համար մետաղական արտադրատեսակներ` կեռեր, 
քիվեր, վարագույրների օղակներ և այլն 
6) մանր էլեկտրական ապրանքներ` վարդակներ, լարեր, լամպեր, 
ընդհանուր նշանակության էլեկտրական մարտկոցներ, զանգեր, գրպանի 
լապտերիկներ 

05.5.2.9 Ձեռքի գործիքների և տարբեր հարմարանքների նորոգում 
05.6 Բնակարանի խնամքի ապրանքներ և ծառայություններ  
05.6.1 Կարճատև օգտագործման կենցաղային ապրանքներ 
05.6.1.1 Մաքրող, լվացող միջոցներ և բնակարանի խնամքի այլ պարագաներ

  
Ներառվում է` 

1) մաքրող և փայլեցնող միջոցներ` լվացքի կամ մաքրող փոշիներ, օճառ, 
արծնուկներ, միջատասպան և ախտահանիչ միջոցներ, լաքեր, ներկեր և 
այլն 
2) բնակարանի խնամքի տարբեր պարագաներ` ավելներ, 
հատակամաքրիչներ (շվաբրա), խոզանակներ, լաթեր, սպունգեր, 
քերակներ և այլն 

  
Բացառվում է` 

3) ներկերի, լաքերի, թղթե պաստառների համար վրձինները և քերակները 
(04.3.1) 
4) փոխադրամիջոցների համար մաքրող և խնամքի միջոցները, 
կրակմարիչները (07.2.1) 

05.6.1.2 Կարճատև օգտագործման կենցաղային այլ ապրանքներ  
  
Ներառվում է` 

1) միանգամյա օգտագործման թղթե արտադրատեսակներ` զտիչներ, 
սփռոցներ, անձեռոցիկներ, խոհանոցի սրբիչներ, փոշեկուլների համար 
պարկեր և բնակարանի խնամքի թղթե այլ արտադրատեսակներ  
2) միանգամյա օգտագործման ամանեղեն, ալյումինե թիթեղ, աղբի համար 
պարկեր, ռետինե ձեռնոցներ, լուցկի, մոմ, կախիչներ, ասեղներ, 
գնդասեղներ, մատնոցներ, մեխեր, մանեկներ, հեղույսներ 
3) սոսինձ, հղկաթուղթ, պարան, ռետինե ձեռնոցներ և այլն 
4) կոշիկի քսուք, լաքեր 

  
Բացառվում է` 

5) գեղազարդային ծառատունկերի խնամքի համար միջոցները (09.3.3) 
6) թղթե թաշկինակները, զուգարարանի թուղթը, ձեռքի օճառը և 
անհատական հիգիենայի այլ միջոցները (12.1.3) 
7) ծխամորճերը, գլանատուփերը, բենզին և գազ վառիչների համար (12.3.2)
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05.6.2 Տնային տնտեսության վարման և կենցաղային ծառայություններ
05.6.2.1 Տնային տնտեսության վարման հետ կապված տան սպասավորների

ծառայություններ   
  
Ներառվում է` 

1) տնային սպասավորների` կառավարիչների, խոհարարների, 
վարորդների, ծառաների, հավաքարարների, քարտուղարների, 
ուսուցիչների և այլնի ծառայություններ 

  
Բացառվում է` 

2) թիկնապահների ծառայությունները (12.7.1) 
05.6.2.2 Բնակարանի խնամքի ծառայություններ, մատուցվող կենցաղսպասարկման

կազմակերպությունների կամ ինքնազբաղված անձանց կողմից  
  
Ներառվում է` 

1) մասնագիտացված գործակալությունների կամ ինքնազբաղված անձանց 
կողմից մատուցվող տնային տնտեսության վարման հետ կապված 
ծառայություններ, ներառյալ երեխաների խնամքը, բնակարանի 
հավաքումը, մաքրումը, ապակիների լվացումը  

  
Բացառվում է` 

2) մսուրների, մանկապարտեզների, երեխայի խնամքի կենտրոնների 
ծառայությունները (12.4.1) 

  
Բացառվում է` 

3) բազմաբնակարանային շենքերի շահագործման սպասարկումը (04.4.4) 
05.6.2.3 Կենցաղային մանածագործական առարկաների լվացում, մաքրում, ներկում

  
Ներառվում է` 

1) սպիտակեղենի լվացում, կենցաղային մանածագործական իրերի և 
գորգերի քիմիական մաքրում, լվացում, ներկում 

  
Բացառվում է` 

2) հագուստի քիմիական մաքրումը, ներկումը, լվացումը (03.1.4) 
05.6.2.4 Կահույքի, կենցաղային սարքերի և այլ առարկաների վարձույթ

  
Ներառվում է` 

1) կահույքր, կահ-կարասու, գորգերի, կենցաղային սարքերի, 
սպիտակեղենի վարձույթ 

  
Բացառվում է` 

2) վարձակալված բնակարաններում կահույքի օգտագործման համար 
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վճարները (04.1.1 կամ 04.1.2)
05.6.2.9 Կենցաղային այլ ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) ախտահանում, մակաբույծների, վնասատուների ոչնչացում 
2) այլ կենցաղային ծառայություններ 

  
Բացառվում է` 

3) աղբահավաքումը, փողոցների մաքրումը, կոյուղու շահագործումը 
(04.4.2, 04.4.3) 
4) կենցաղային սարքերի տեղադրումը և նորոգումը (05.3) 
5) պահման կամ պահեստավորման ծառայությունները (07.3.6) 

06 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  
  
Ներառվում է նաև 

1) դպրոցների և համալսարանների բժշկական կենտրոններում մատուցվող 
վճարովի առողջապահական ծառայությունները:  

06.1 Դեղագործական ապրանքներ, բժշկական սարքավորանք և սարքեր  
  
Խումբը ներառում է  

1) դեղատներում, դեղագործական գրասենյակներում, բժշկական 
սարքավորանքի մատակարարողներից դեղագործական ապրանքների, 
պրոթեզների, բժշկական սարքավորանքի ու սարքերի և բժշկական 
նշանակության այլ արտադրանքի գնված ապրանքները տնային 
տնտեսությունների կողմից: Առողջապահական հաստատությունների կամ 
մասնավոր բժիշկների կողմից բուժման ընթացքում տրամադրված 
ապրանքները և մատուցված բժշկական, ատամնաբուժական և հարակից 
ծառայությունները դասակարգվում են 06.2 կամ 06.3 խմբերում: 

06.1.1 Դեղագործական ապրանքներ
06.1.1.0 Դեղագործական ապրանքներ

  
Ներառվում է` 

1) բժշկական պատրաստուկներ, դեղեր, վիտամիններ, 
պատվաստանյութեր, ձկան յուղ, խմելու հակաբեղմնավորիչներ  

  
Բացառվում է` 

2) անասնաբուժական միջոցները (09.3.4) 
3) անձնական հիգիենայի առարկաները, բուժական օճառները (12.3.1) 

06.1.2 Բժշկական նշանակության այլ արտադրանք
06.1.2.0 Բժշկական նշանակության այլ արտադրանք

  
Ներառվում է` 
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1) բժշկական ջերմաչափեր, ներարկիչներ, վիրակապական նյութեր, 
առաջին օգնության դեղարկղիկներ, սառույցի պարկեր, արյան մեջ 
գլյուկոզայի քանակը որոշող սարքեր և միանգամյա օգտագործման թեստ-
երիզներ 
2) բուժական սպիտակեղեն, գուլպեղեն, մեխանիկական 
հակաբեղմնավորիչներ, հղիությունը որոշող թեստեր 

  
Բացառվում է` 

3) բուժական օճառները (12.3.1) 
06.1.3 Բուժական սարքավորանք և սարքեր
06.1.3.0 Բուժական սարքավորանք և սարքեր

  
Ներառվում է` 

1) օպտիկական ակնոցներ և կոնտակտային ոսպնյակներ 
2) լսողական ապարատներ 
3) ատամների պրոթեզներ, աչքի պրոթեզներ, արհեստական վերջույթներ 
և այլ պրոթեզներ  
4) օրթոպեդիկ և վիրաբուժական երկաթակապեր, գոտիներ, կալանդներ, 
հենակներ 
5) օրթոպեդիկ կոշիկ 
6) բժշկական մերսման պարագաներ, բժշկական լամպեր, հաշմանդամների
սայլակներ, շարժասայլակներ, հատուկ բազմոց-մահճակալներ, արյան 
ճնշման չափման սարքեր 
7) նշված սարքերի նորոգում  

  
Բացառվում է` 

8) ատամների պրոթեզների հարմարեցման և տեղադրման 
ծառայությունները (06.2.2.1) 
9) թերապևտիկ սարքավորանքի վարձույթը (06.2.3) 
10) սպորտային ակնոցները, գոտիները, հենակները (09.3.2), արևի 
ակնոցները (12.3.2) 

06.2 Ամբուլատոր ծառայություններ  
  
Տվյալ խումբը ներառում է 

1) ամբուլատոր տեսակի առողջապական հաստատությունների, 
դիսպանսերների և մասնավոր բժիշկների և օգնականների կողմից 
տրամադրվող բժշկական, ստոմատոլոգիական և հարակից 
ծառայություններ: Ծառայությունները մատուցվում են բժշկական 
կոնսուլտացիաներում, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 
հաստատություններում, դիսպանսերներում, հիվանադանոցներին կից 
պոլիկլինիկաներում կամ տանը: Ամբուլատոր ծառայությունները ներառում 
են նաև դեղամիջոցները, պրոթեզները, բժշկական սարքավորանքը ու 
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սարքերը և բժշկական նշանակության այլ արտադրանքը, որոնք
տրամադրվում են ամբուլատոր հիվանդներին բժիշկների, 
բուժանձնակազմի, ատամնաբուժների և օգնականների կողմից: 

  
Բացառվում է` 

2) հիվանդանոցներում և համանման հաստատություններում ստացիոնար 
հիվանդներին մատուցվող բժշկական, ստոմատոլոգիական և հարակից 
ծառայությունները (06.3) 

06.2.1 Բժիշկների ծառայություններ
06.2.1.0 Բժիշկների ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) ընդհանուր պրոֆիլի բժիշկների և մասնագետների խորհրդատվական 
ծառայություններ, որոնք մատուցվում են տանը, պոլիկլինիկաներում, 
դիսպանսերներում և ամբուլատոր տեսակի ուրիշ բժշկական 
հաստատություններում, ներառյալ` հիվանդանոցներում ամբուլատոր 
սպասարկման ծառայությունները 
2) դեմքի վիրաբուժության ծառայություններ, ներառյալ ատամնաշարն 
ուղղող մասնագետների ծառայություններ 
3) ռադիոբանական, սրտաբանական և էխոգրաֆիական 
հետազոտություններ 

  
Բացառվում է` 

4) բժշկական լաբորատորիաների և ռենտգեն կաբինետների 
ծառայությունները (06.2.3.1) 
5) ավանդական բժշկությունը (06.2.3) 

06.2.2 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ
06.2.2.0 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) ատամնաբուժական, բերանի խոռոչի հիգիենայի և օժանդակ 
ստոմատոլոգիական այլ ծառայություններ 
2) պրոթեզների հարմարեցման և տեղադրման արժեքը 

  
Բացառվում է` 

3) պրոթեզների արժեքը (06.1.3) 
4) ստոմատոլոգ-օրթոդոնտների ծառայությունները (06.2.1) 
5) բժշկական լաբորատորիաների և ռենտգեն կաբինետների 
ծառայությունները (06.2.3.1) 

06.2.3 Օժանդակ բժշկական ծառայություններ
  
Ներառվում է` 
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1) բժշկական լաբորատորիաների և ռենտգեն կենտրոնների 
ծառայություններ 
2) բժշկական օժանդակ ծառայություններ 
3) այլ արտահիվանդանոցային ծառայություններ 

  
Ներառվում է նաև ավանդական բժշկության ծառայությունները: 

06.2.3.1 Բժշկական հետազոտական լաբորատորիաների և ռենտգեն կաբինետների
ծառայություններ 

06.2.3.2 Մանկաբարձների, բուժքույրերի, սանիտարների մասնավոր 
ծառայություններ 

06.2.3.3 Ասեղնաբուժության, բուժական մերսման, լեզվական արատների բուժման
և հարակից բժշկական այլ ծառայություններ  

  
Ներառվում է` 

1) ասեղնաբուժական, ակնաբուժական, օպտոչափական 
ֆիզիոթերապևտների, լոգոպեդների  
2) բուժական մարմնամարզություն, թերմալ և ծովային ջրերով բուժում  

06.2.3.4 Շտապ օգնության ծառայություններ
  
Բացառվում է` 

1) հիվանդանոցային շտապ օգնության ծառայությունները (06.3.1) 
06.2.3.9 Ամբուլատոր այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

  
Ներառվում է` 

1) թերապևտիկ սարքավորանքի վարձույթ 
06.3 Հիվանդանոցների ծառայություններ

  
1) Տվյալ խումբը ներառում է հիվանդանոցներում, բժշկական 
կենտրոններում, ծննդատներում, մասնավոր բուժական 
հաստատություններում հոսպիտալացված հիվանդներին մատուցվող 
ստացիոնար բժշկական ծառայություններ, ինչպես նաև 
առողջարաններում, մեծահասակների առողջության ու 
վերականգնողական կենտրոններում բժշկական հսկմանը և հիմնականում 
հիվանդների բուժմանը ուղղված ծառայությունները: 
2) Ներառվում է բուժական միջոցներ և այլ դեղագործական ապրանքներ, 
թերապևտիկ սարքեր և սարքավորանք, բժշկական և օժանդակ 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են հիվանդանոցային 
հիվանդներին, ինչպես նաև վարչական, ոչ բուժական անձնակազմի, սննդի
ծախսերը և այլն:  

  
Բացառվում է` 

3) - բացառապես ամբուլատոր սպասարկման համար նախատեսված 
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հաստատությունների` պոլիկլինիկաների, բուժկետերի, բժշկական
կաբինետների ծառայությունները (06.2) 
4) - ծերանոցների, հաշմանդամների երկարատև խնամքի համար 
նախատեսված մասնագիտացված կազմակերպությունների և 
վերականգնողական կենտրոնների ծառայությունները (12.4) 

06.3.0 Հիվանդանոցների ծառայություններ
06.3.0.0 Հիվանդանոցների ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) հիմնական հիվանդանոցային ծառայություններ` կառավարման, սննդի և 
կացության ապահովման, միջին օղակի բժշկական անձնակազմի խնամքի 
և վերահսկման ծառայություններ, առաջին բուժօգնության և 
վերակենդանացման ծառայություններ, հիվանդների տեղափոխում շտապ 
օգնության տրանսպորտային միջոցներով, դեղերի, դեղորայքի, 
թերապևտիկ սարքավորանքի և սարքերի տրամադրում 
2) ընդհանուր պրոֆիլի բժիշկների, նեղ մասնագետների, վիրաբույժների, 
ատամնաբույժերի բժշկական ծառայություններ, օժանդակ բժշկական 
անձնակազմի` բուժքույրերի, մանկաբարձուհիների, օպտոմետրիստների, 
ֆիզիոթերապևտների, լոգոպեդների ծառայություններ, բժշկական 
անալիզներ և ռենտգեն հետազոտություններ 

07 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
07.1 Փոխադրամիջոցների գնում

  
Բացառվում է`   

1) զբոսաշրջային միկրոավտոբուսների, նավակների, հանգստի 
կազմակերպման նպատակով այլ փոխադրամիջոցների գնումը (09.2.1) 

07.1.1 Ավտոմեքենաներ  
  
Ներառվում է` 

1) ավտոմեքենաներ, մարդատար ավտոֆուրգոններ, կցանքներ և այլն 
  
Բացառվում է` 

2) հաշմանդամների սայլակները (06.1.3) 
3) ճամփորդական միկրոավտոբուսները (09.2.1) 

07.1.1.1 Նոր ավտոմեքենաների գնում
07.1.1.2 Գործածված ավտոմեքենաների գնում
07.1.2 Մոտոցիկլներ   

  
Ներառվում է  

1) բոլոր տեսակի մոտոցիկլներ, մոտոսայլակներ, մոտոռոլլերներ, 
մոպեդներ, ձյունագնացներ: 
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Բացառվում է` 
2) հաշմանդամների սայլակները (06.1.3)  

07.1.2.1 Նոր մոտոցիկլների գնում
07.1.2.2 Գործածված մոտոցիկլների գնում
07.1.3 Հեծանիվներ  

  
Ներառվում է` 

1) բոլոր տեսակի հեծանիվներ 
  
Բացառվում է` 

2) երկանիվ կամ եռանիվ մանկական հեծանիվները (09.3.1) 
07.1.3.0 Հեծանիվների գնում

  
Բացառվում է` 

1) երկանիվ կամ եռանիվ մանկական հեծանիվները (09.3.1) 
07.1.4 Կենդանի քարշուժով փոխադրամիջոցներ

  
Ներառվում է 

1) կենդանիների քարշուժով փոխադրամիջոցներ և համապատասխան 
լծամիջոցներ` անուրներ (խամութներ), հեծելասարքեր, սանձեր և այլն: 

  
Բացառվում է` 

2) հանգստի, զվարճանքի համար գնված պոնիների, ձիերի և այլ կենդանի 
քարշուժով փոխադրամիջոցները (09.2.1)  

07.1.4.0 Կենդանի քարշուժով փոխադրամիջոցների գնում
07.2 Անձնական փոխադրամիջոցների շահագործում  

  
Ներառվում է  

1) պահեստամասերի և պարագաների, վառելանյութերի և քսանյութերի 
արժեքը անձնական փոխադրամիջոցների ինքնուրույն նորոգման և 
սպասարկման համար (դասակարգվում են 07.2.1 կամ 07.2.2 դասերում): 
Եթե անձնական փոխադրամիջոցների սպասարկումը և նորոգումը 
կատարվում են մասնագիտացված կազմակերպություններում կամ անհատ 
ձեռներեցի կողմից, ապա ծառայությունների, այդ թվում 
պահեստամասերի, քսանյութերի և այլ պարագաների արժեքը 
դասակարգվում է 07.2.3 դասում: 

07.2.1 Պահեստամասեր և պարագաներ անձնական փոխադրամիջոցների համար
07.2.1.0 Պահեստամասեր և պարագաներ անձնական փոխադրամիջոցների համար

  
Ներառվում է` 

1) դողեր (նոր, օգտագործված կամ վերականգնված), բութակներ, 
օդախցիկներ, վառքի մոմեր, կուտակիչներ, զտիչներ, պոմպեր և 
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անձնական փոխադրամիջոցների համար այլ պահեստամասեր ու
պարագաներ 
2) անձնական փոխադրամիջոցների խնամքի համար հատուկ միջոցներ` 
լաքեր, ներկեր, մեքենաների, մոտոցիկլների ծածկոցներ, ինչպես նաև 
անձնական փոխադրամիջոցների համար կրակմարիչներ և այլն 

  
Բացառվում է` 

3) մոտոցիկլավարների և հեծանվորդների պաշտպանական 
սաղավարտները (03.1.3) 
4) լվացման, մաքրման և խնամքի միջոցները, որոնք նախատեսված են ոչ 
միայն տրանսպորտային միջոցների համար` թորած ջուր, սպունգ, 
թավշակաշի, լուծիչներ և այլն (05.6.1) 
5) փոխադրամիջոցների պահեստամասերի և այլ պարագաների 
տեղադրման, հենամարմինների ներկման, լվացման և փայլեցման 
ծառայությունների համար վճարը (07.2.3) 
6) ավտոմեքենաների համար ռադիոհեռախոսները (08.2.0) և 
ռադիոընդունիչները (09.1.1), ավտոմեքենաներում տեղադրվող մանկական 
նստոցները (12.3.2) 

07.2.2 Վառելանյութեր և քսանյութեր անձնական փոխադրամիջոցների համար
07.2.2.1 Վառելանյութեր անձնական փոխադրամիջոցների համար  

  
Ներառվում է`  

1) բենզին և շարժիչային այլ վառելիք (դիզելային, հեղուկացված գազ, 
սպիրտ, վառելիքային խառնուրդներ և այլ) 
2) Ներառվում է նաև 05.5.1 դասի խոշոր գործիքների ու սարքավորանքի 
համար վառելանյութերը և 09.2.1 դասի հանգստի համար 
փոխադրամիջոցների վառելիքը: 

07.2.2.2 Քսանյութեր և համանման միջոցներ անձնական փոխադրամիջոցների
համար  

  
Ներառվում է` 

1) քսանյութեր, արգելակման հեղուկներ, հակասառիչներ, հավելանյութեր 
  
Բացառվում է` 

2) քսանյութերի փոխարինման, յուղման ծախսերը (07.2.3.1) 
07.2.3 Տեխնիկական սպասարկում և նորոգում անձնական փոխադրամիջոցների
07.2.3.1 Անձնական փոխադրամիջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

  
Ներառվում է` 

1) անձնական փոխադրամիջոցների պահեստամասերի և պարագաների 
տեղադրման, քսանյութերի փոխարինման, յուղման, անիվների 
հավասարակշռման ծառայություններ  
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2) անձնական փոխադրամիջոցների կազմատման, նորոգման 
ծառայություններ 
Ծառայությունների ընդհանուր արժեքը ներառում է աշխատանքի համար 
վարձատրությունը և օգտագործված նյութերի գինը: 

  
Բացառվում է` 

1) անձնական փոխադրամիջոցների ինքնուրույն տեխնիկական 
սպասարկման կամ նորոգման համար ձեռք բերված պահեստամասերի, 
պարագաների, վառելանյութերի և քսանյութերի արժեքը (07.2.1 կամ 
07.2.2) 

07.2.3.2 Անձնական փոխադրամիջոցների տեխնիկական զննման ծառայություններ
  
Ներառվում է` 

1) տարեկան պարտադիր տեխնիկական զննման համար վճարները  
  
Բացառվում է` 

2) տեխնիկական փորձարկումների ծառայությունները (07.2.4) 
07.2.3.3 Անձնական փոխադրամիջոցների լվացում
07.2.4 Անձնական փոխադրամիջոցների հետ կապված այլ ծառայություններ
07.2.4.0 Անձնական փոխադրամիջոցների հետ կապված այլ ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) ավտոտնակների կամ կայանատեղերի վարձակալության համար 
վճարներ 
2) վճարովի ճանապարհներով, կամուրջներով, թունելներով 
երթևեկության, ինչպես նաև կայանման համար վճարներ 
3) վարորդական դասընթացների, վարորդական իրավունք ստանալու 
քննությունների համար վճարներ 
4) առանց վարորդի փոխադրամիջոցների վարձույթ` անձնական 
օգտագործման համար  

  
Բացառվում է` 

5) վարորդով փոխադրամիջոցների վարձույթը (07.3.2) 
6) անձնական փոխադրամիջոցների ապահովագրության հետ կապված 
ծախսերը (12.5.4) 

07.3 Տրանսպորտի ծառայություններ
  

Տրանսպորտային վճարովի ծառայությունները սովորաբար 
դասակարգվում են ըստ տրանսպորտի տեսակի: Այն դեպքում, երբ 
մշտական տոմսով կարող են երթևեկել մի քանի տեսակի 
փոխադրամիջոցներով և տրանսպորտային ծախսերը հնարավոր չէ 
տարանջատել, ապա այդ ծառայությունները դասակարգվում են 07.3.5 
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դասում: 
 Ներառվում է նաև դպրոցականների համար հատկացված 

փոխադրամիջոցների ծառայությունները:  
  
Բացառվում է` 

1) երթևեկության տոմսի արժեքի մեջ չներառված սննդի գինը (11 հատված)
2) շտապ օգնության մեքենաների ծառայությունները (06.2.3) 

07.3.1 Երկաթուղային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ  
07.3.1.0 Երկաթուղային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ 

  
Ներառվում է  

1) մետրոյով, տրամվայներով, գնացքներով ուղևորների և ուղեբեռների 
փոխադրումները, այդ թվում անձնական տրանսպորտի փոխադրումը 
գնացքներով: 

  
Բացառվում է` 

2) ճոպանաքարշ երկաթուղիները (ֆունիկուլյորներ), ճոպանուղիները 
(07.3.6) 

07.3.2 Ավտոճանապարհային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ
07.3.2.1 Ավտոճանապարհային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ  

  
Ներառվում է ավտոբուսներով, երթուղային տաքսիներով, տաքսիներով

և վարձու վարորդով ուղևորների փոխադրումը:  
  
Բացառվում է` 

1) շտապ օգնության մեքենաների ծառայությունները (06.2.3) 
07.3.2.2 Տրոլեյբուսներով փոխադրման ծառայություններ
07.3.3 Օդային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ  
07.3.3.0 Օդային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ   

  
Ներառվում է  

1) ինքնաթիռներով և ուղղաթիռներով ուղևորների և ուղեբեռների 
փոխադրումները:  

07.3.4 Ծովային և ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ
07.3.4.0 Ծովային և ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ 

  
Ներառվում է  

1) նավերով, լաստանավերով ուղևորների և ուղեբեռների փոխադրումները, 
այդ թվում անձնական տրանսպորտի փոխադրումը: 

07.3.5 Համակցված մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ  
07.3.5.0 Համակցված մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ   



57 
 

  
Ներառվում է  

1) երկու կամ մի քանի տեսակի փոխադրամիջոցներով ուղևորների և 
ուղեբեռների փոխադրումները, երբ տրանսպորտային ծախսերը 
հնարավոր չէ բաշխել ըստ փոխադրամիջոցների: Ներառվում է նաև 
անձնական տրանսպորտի փոխադրումը: 

  
Բացառվում է` 

2) զբոսաշրջային ուղեգրերով իրականացվող տրանսպորտային 
ծառայությունները (09.6.0)  

07.3.6 Տրանսպորտային այլ վճարովի ծառայություններ
07.3.6.1 Բեռնափոխադրման ծառայություններ
07.3.6.2 Տրանսպորտային այլ վճարովի ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) ճոպանաքարշ երկաթուղիներով (ֆունիկուլյորներ) և ճոպանուղիներով 
փոխադրումներ 
2) բեռնակիրների, պահասենյակների ծառայություններ 
3) զբոսաշրջային գործակալություններին վճարվող տրանսպորտային 
միջնորդավճարները, եթե դրանք վճարվում են առանձին 

  
Բացառվում է` 

4) առողջարաններում, հանգստյան կենտրոններում գործող 
ճոպանուղիների, ճոպանաքարշ երկաթուղիների ծառայությունները 
(09.4.1) 

08 Կապ 
08.1 Փոստային ծառայություններ
08.1.0 Փոստային ծառայություններ
08.1.0.0 Փոստային ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) նամակների, փոստային բացիկների և ծանրոցների առաքման համար 
վճարները 
2) փոստային նամականիշների, նամականիշով փոստային բացիկների 
գնումը  

  
Բացառվում է` 

3) մարված փոստային նամականիշների գնումը (09.3.1) 
4) փոստային կազմակերպությունների ֆինանսական ծառայությունները 
(12.6.2) 

08.2 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք
08.2.0 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք
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08.2.0.1 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանք 
  
Ներառվում է  

1) հեռախոսների, ռադիոհեռախոսների, հեռաֆաքսերի, հեռախոսային 
բարձրախոսների, ինքնապատասխանիչների և համանման 
սարքավորանքի գնումը: 

  
Բացառվում է` 

2) անհատական համակարգիչներում ներկառուցված ֆաքսիմիլային 
սարքավորանքը և ինքնապատասխանիչները (09.1.3) 

08.2.0.9 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային սարքավորանքի նորոգում 
08.3 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի ծառայություններ  
08.3.0 Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի ծառայություններ  
08.3.0.1 Հեռախոսային սարքավորանքի տեղադրում և բաժանորդային

վարձավճարներ  
  
Ներառվում է` 

1) անձնական օգտագործման հեռախոսային սարքավորանքի տեղադրման 
ծախսերը և բաժանորդային վարձավճարները 
2) հեռախոսային խոսակցություններ ընդհանուր օգտագործման 
կապուղիներով (հեռախոսախցիկներից, փոստային բաժանմումքների 
խցիկներից), հյուրանոցներից, սրճարաններից, ռեստորաններից և այլն 

  
Բացառվում է` 

3) հեռախոսների, հեռաֆաքսերի, ինքնապատասխանիչների և 
հեռախոսային բարձրախոսների գնումը (08.2.1) 

08.3.0.2 Բջջային կապի ծառայություններ
08.3.0.3 Համացանցին (ինտերնետին) միացման ծառայություններ  
08.3.0.4 Հեռագրական, տելեքսային և ֆաքսիմիլային կապի ծառայություններ

  
Ներառվում է նաև` 

1) ռադիոհեռախոսային, ռադիոհեռագրական և ռադիոտելեքսային կապի 
համար վճարները 

08.3.0.9Հեռախոսային և ֆաքսիմիլային կապի այլ ծառայություններ  
  
Ներառվում է` 

1) հեռախոսների, հեռաֆաքսերի, ինքնապատասխանիչների և 
հեռախոսային բարձրախոսների վարձույթ 

09 ՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
09.1 Ձայնատեսասարքավորանք, լուսանկարչական սարքեր և 

տեղեկատվության մշակման համար սարքավորանք 
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09.1.1 Ձայնի և պատկերների ընդունման, գրանցման ու վերարտադրման
սարքավորանք  

09.1.1.1 Հեռուստացույցներ, տեսամագնիսաձայնագրիչներ, հեռուստատեսային
ալեհավաքներ 

  
Ներառվում է` 

1) հեռուստացույցներ, տեսափլեերներ և տեսամագնիսաձայնագրիչներ, 
բոլոր տեսակի հեռուստատեսային ալեհավաքներ  

  
Բացառվում է` 

2) տեսախցիկները, ձայնագրիչ խցիկները (09.1.2)  
09.1.1.2 Ռադիոընդունիչներ

  
Ներառվում է` 

1) ռադիոընդունիչներ, ներառյալ ավտոմոբիլային ռադիոընդունիչները և 
ժամացույցով ռադիոընդունիչները 
2) անհատական ռադիոընդունիչներ և ռադիոհաղորդիչներ 

09.1.1.3 Նվագարկիչներ, մագնիսաձայնագրիչներ (մագնիտոֆոններ), խոսափողեր, 
ականջակալներ 

  
Ներառվում է` 

1) գրամոֆոններ, նվագարկիչներ, ժապավենակոճային փլեյերներ, 
կոմպակտ-սկավառակների նվագարկիչներ և ձայնագրիչներ, 
ստերեոհամակարգեր և դրանց բաղադրամասերը  
2) անհատական ստերեոնվագարկիչներ, խոսափողեր և ականջակալներ 

09.1.2 Կինո-, լուսանկարչական արքավորանք և օպտիկական սարքեր
09.1.2.1 Կինո-, լուսանկարչական սարքավորանք

  
Ներառվում է` 

1) լուսանկարչական ապարատներ, կինոխցիկներ և ձայնագրիչ խցիկներ, 
տեսախցիկներ, կինո- և սլայդպրոյեկտորներ, դիապրոյեկտորներ, 
խոշորացույցեր, ֆիլմերի և սլայդների ցուցադրման համար էկրաններ 
2) ժապավենների մշակման համար սարքավորանք և լուսանկարչական 
պարագաներ (լուսաբռնկիչներ, լուսակայացույցեր, ոսպնյակներ և այլն) 

09.1.2.2 Օպտիկական սարքեր
  
Ներառվում է` 

1) կողմնացույցեր, մանրադիտակներ, աստղադիտակներ, հեռադիտակներ 
և այլն 

09.1.3 Տվյալների մշակման սարքավորանք
09.1.3.1 Համակարգիչներ, ծայրամասային սարքավորանք, համակարգչային

ծրագրեր 
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Ներառվում է` 

1) անհատական համակարգիչներ և ցուցասարքեր (դիսփլեյներ), տպիչներ, 
ծրագրային ապահովում (օպերացիոն համակարգեր, կիրառական 
ծրագրեր, համակարգչային լեզուներ և այլն), անհատական 
համակարգիչներին միացված ինքնապատասխանիչներ 

  
Բացառվում է` 

2) գրքերի, բառարանների, հանրագիտարանների, օտար լեզուների 
ինքնուսույցների, տեսաձայնային ծրագրերի և համանման նյութերի 
ծրագրային ապահովումը ժապավենների, սկավառակների և 
խտասկավառակների վրա (09.1.4), համակարգչային խաղերի ծրագրային 
ապահովումը, հեռուստացույցներին միացված խաղային տեսակցուրդները 
(09.3.1), գրամեքենաների համար ժապավենները, քարթրիջները, սլայդերի
համար շրջանակները (09.5.4) 

09.1.3.2 Հաշվասարքեր  
  
Ներառվում է` 

1) հաշվասարքեր, ներառյալ գրպանի հաշվասարքերը  
09.1.3.3 Գրամեքենաներ 
09.1.4 Ձայնագրիչ պարագաներ և նյութեր
09.1.4.0 Ձայնագրիչ պարագաներ և նյութեր

  
Ներառվում է` 

1) ձայնապնակներ և խտասկավառակներ գրառված պատմվածքներով, 
պիեսներով և այլն 
2) գրքերի, բառարանների, հանրագիտարանների, օտար լեզուների 
ինքնուսույցների, տեսաձայնային ծրագրերի և համանման նյութերի 
ծրագրային ապահովումը գրառված մագնիսական ժապավենների և 
սկավառակների վրա 
3) չգրառված ժապավեններ, ճկուն սկավառակներ, տեսասկավառակներ, 
տեսաերիզներ, կասետներ ժապավենակոճային մագնիսաձայնագրիչների 
(մագնիտոֆոնների), տեսաձայնագրիչների և անհատական 
համակարգիչների համար  
4) չնկարահանված ժապավեններ, կասետներ, սկավառակներ 
լուսանկարչության և կինոնկարահանման համար 
5) լուսանկարչական թուղթ և բռնկալամպեր 

  
Բացառվում է` 

6) մարտկոցները (05.5.2) 
7) համակարգչային ծրագրային ապահովումը (օպերացիոն համակարգեր, 
կիրառական ծրագրեր, համակարգչային լեզուներ և այլն) (09.3.1) 
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8) տեսախաղերի համար կասետները, ճկուն սկավառակները, 
խտասկավառակները (09.3.1) 
9) ժապավենների երևակումը և լուսանկարների տպումը (09.4.2) 

09.1.5 Ձայնատեսասարքավորանքի, լուսանկարչական սարքերի և տվյալների
մշակման սարքավորանքի նորոգում  

09.1.5.0 Ձայնատեսասարքավորանքի, լուսանկարչական սարքերի և տվյալների
մշակման սարքավորանքի նորոգում 

  
Ներառվում է`  

1) ձայնի և պատկերների ընդունման, գրանցման և վերարտադրման, 
լուսանկարչական և տվյալների մշակման սարքավորանքի, օպտիկական 
սարքերի նորոգում, ներառելով վճարները բոլոր տեսակի 
ծառայությունների համար (աշխատանքի և օգտագործվող մասերի)  

  
Բացառվում է` 

2) ինքնուրույն նորոգման նպատակով գնված նյութերի արժեքը (09.1.1), 
(09.1.2) կամ (09.1.3) 

09.2 Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր սարքավորանք և պարագաներ
հանգստի և մշակութային միջոցառումների համար  

09.2.1 Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր սարքավորանք և պարագաներ
բացօթյա հանգստի համար 

09.2.1.0 Երկարատև օգտագործման այլ խոշոր սարքավորանք և պարագաներ
բացօթյա հանգստի համար 

  
Ներառվում է` 

1) ավտոֆուրգոններ, քարշակներ (թրեյլերներ) ճանապարհորդությունների 
համար 
2) ինքնաթիռներ, սավառնակներ, դելտապլաններ, օդապարիկներ 
3) զբոսանավեր, նավակներ, առագաստանավեր, դրանց համար 
կցասարքեր, կախովի շարժիչներ 
4) ձիեր, պոնիներ, ձիերով ու պոնիներով լծված շարժակազմեր և դրանց 
համար պարագաներ` լծասարքեր, թամբեր, սանձեր և այլն 
5) երկարատև օգտագործման խոշոր պարագաներ սպորտի համար` 
մարզական թիավար նավակներ, մարզասարքեր, աքվալանգեր, գոլֆի 
սայլակներ  

  
Բացառվում է` 

ձիերով ու պոնիներով լծված անհատական փոխադրամիջոց հանդիսացող 
շարժակազմերը (07.1.4) 
6) փչովի նավակները, լաստերը և լողավազանները (09.3.2) 

09.2.2 Երաժշտական գործիքներ և փակ տարածություններում հանգստի համար
երկարատև օգտագործման խոշոր պարագաներ  



62 
 

09.2.2.1 Երաժշտական գործիքներ  
  
Ներառվում է 

1) երաժշտական գործիքներ, ներառյալ էլեկտրոնային երաժշտական 
գործիքները` դաշնամուրներ, երգեհոններ, ջութակներ, թավջութակներ, 
փողային, հարվածային երաժշտական գործիքներ, հարմոններ և այլն: 

09.2.2.2 Փակ տարածություններում հանգստի կազմակերպման երկարատև
օգտագործման խոշոր պարագաներ  

  
Ներառվում է` 

1) պինգ-պոնգի և բիլյարդի սեղաններ, խաղային ավտոմատներ և այլն 
  
Բացառվում է` 

2) խաղալիքները (09.3.1) 
09.2.3 Հանգստի և մշակութային միջոցառումների համար երկարատև

օգտագործման այլ խոշոր սարքավորանքի և պարագաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

09.2.3.0 Հանգստի և մշակութային միջոցառումների համար երկարատև
օգտագործման այլ խոշոր սարքավորանքի և պարագաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում  

  
Ներառում է` 

1) ավտոֆուրգոնների, սավառնակների, զբոսանավերի, երաժշտական 
գործիքների և այլնի նորոգում  
2) Նորոգումը ներառում է ծառայությունների համար բոլոր ծախսերը 
(աշխատանքի և նյութերի ընդհանուր արժեքը), նավերի, անվավոր 
տնակների, սավառնակների և այլ սարքավորանքի սպասարկման, ձմռան 
համար կոնսերվացման և այլ ծառայություններ, ինչպես նաև հանգստի 
համար ձեռք բերված ձիերի և պոնիների բուժման և խնամքի 
ծառայությունները (մսուրապահման, սնման, պայտման և այլ 
ծառայություններ)  

  
Բացառվում է` 

3) հանգստի համար նախատեսված տրանսպորտի և սարքավորանքի 
վառելիքը (07.2.2)  
4) տնային տնտեսությունների կողմից ինքնուրույն նորոգման համար 
գնված ապրանքների և տեխնիկական սպասարկման արժեքը (09.2.1) կամ 
(09.2.2), տնային կենդանիների բուժման և խնամքի այլ ծառայությունները 
(09.3.5) 

09.3 Հանգստի համար այլ առարկաներ և սարքավորանք, սիրողական
այգեգործություն և տնային կենդանիներ 

09.3.1 Խաղեր, խաղալիքներ, նախասիրություններ (հոբբի)  
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09.3.1.0 Խաղեր, խաղալիքներ, նախասիրություններ (հոբբի)  
  
Ներառվում է` 

1) երկանիվ կամ եռանիվ մանկական հեծանիվներ, բոլոր տեսակի 
խաղալիքներ (տիկնիկներ, փափուկ խաղալիքներ, մեքենաներ, գնացքներ 
և այլն), խաղաթղթեր և սեղանի խաղեր` շախմատ և համանման խաղեր 
2) էլեկտրոնային խաղեր, խաղային տեսակցուրդներ, տեսախաղերի 
համար ծրագրային ապահովումը, տեսախաղերով խտասկավառակներ և 
կասետներ 
3) պլաստիլին, դիմակներ, հրավառության պարագաներ, ամանորյա 
տոնածառների զարդարանք, դիմակահանդեսի զգեստ և այլն 
4) ֆիլատելիայի պարագաներ (մարված փոստային նամականիշեր, 
ալբոմներ նամականիշերի հավաքածուների համար), այլ հավաքածուներ 
կազմելու համար պարագաներ (մետաղադրամեր, շքանշաններ, 
հանքաբանական, կենդանաբանական, բուսաբանական և այլ նմուշներ)  
5) նախասիրությունների (հոբբի) համար գործիքներ և առարկաներ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

  
Բացառվում է` 

6) հնարժեք կամ արժեքավոր հավաքածուների առարկաները և արվեստի 
գործերը (05.1.1) 
7) փոստային չմարված նամականիշերը (08.1.0) 
8) ամանորյա տոնածառները (09.3.3) 
9) ապլիկացիաների, գունավոր թղթից կտրածոների համար մանկական 
ալբոմները (09.5.1) 

09.3.2 Սարքավորանք և պարագաներ սպորտի, զբոսաշրջության և բացօթյա
հանգստի համար  

09.3.2.0 Սարքավորանք և պարագաներ սպորտի, զբոսաշրջության և բացօթյա
հանգստի համար  

  
Ներառվում է` 

1) մարմնամարզության և սպորտի համար պարագաներ` մարզասարքեր, 
գնդակներ, ցանցեր, սուսեր, ցատկելու ձողեր, նիզակներ, թևճակներ, 
դահուկներ, չմուշկներ, էսպանդերներ, մարմնի մարզման համար 
սարքավորանք և այլն 
2) պարաշյուտներ և դրանց պարագաները 
3) սպորտային և որսորդական զենք և զինամթերք 
4) կարթեր և ձկնորսական այլ պարագաներ 
5) զբոսաշրջային հանդերձանք` վրաններ, ննջապարկեր, փչովի 
ներքնակներ 
6) լողափի և բացօթյա խաղերի համար պարագաներ, ներառյալ փչովի 
լողավազանները, նավակները և լաստերը 
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7) զբոսաշրջային հանդերձանք` վրաններ, ննջապարկեր, ուսապարկեր, 
փչովի ներքնակներ և համապատասխան խոմխեր, արշավական 
սալօջախներ, մանղալներ 
8) սպորտի, զբոսաշրջության համար հատուկ կոշիկ` ֆուտբոլային 
բուտսեր, սեպակոշիկներ, դահուկների, չմուշկների, անվավոր չմուշկների 
համար և այլ սպորտային կոշիկ, սպորտային պաշտպանիչ գլխարկներ և 
այլ հարմարանքներ` փրկարար բաճկոնակներ, բռնցքամարտի ձեռնոցներ, 
մարմնի պաշտպանիչ բարձիկներ, ծնկապանակներ, պաշտպանիչ 
ակնոցներ, գոտիներ, հենակներ: 
9) սպորտի, զբոսաշրջության համար սարքավորանքի և պարագաների 
նորոգում 

  
Բացառվում է` 

10) մոտոցիկլավարների և հեծանվորդների պաշտպանական 
սաղավարտները (03.1.3) 
11) բացօթյա ամառանոցային և այգու կահույքը (05.1.1) 

09.3.3 Սիրողական այգեգործություն, ծաղիկներ և բույսեր  
09.3.3.0 Սիրողական այգեգործություն, ծաղիկներ և բույսեր  

  
Ներառվում է` 

1) բնական կամ արհեստական ծաղիկներ և բույսեր, տնկիներ, պալարներ, 
սոխուկներ, թփեր, սերմեր, պարարտանյութեր, կոմպոստ, ճմահող, 
գեղազարդային այգիների համար հատուկ մշակված հող, խեցամաններ և 
դրանց համար տակդիրներ, ամրաններ 
2) բնական և արհեստական ամանօրյա տոնածառեր 
3) ծաղիկների, տնկիների, բույսերի առաքման ծախսեր 

  
Բացառվում է` 

4) այգեգործական ձեռնոցները (03.1.3) 
5) այգեգործական ծառայությունները (04.4.4 կամ 05.6.2) 
6) այգեգործական սարքավորանքը (05.5.1) և այգեգործական գործիքները 
(05.5.2) 
7) կենցաղային միջատասպան նյութերը և թունաքիմիկատները (05.6.1) 

09.3.4 Տնային կենդանիներ և խնամքի պարագաներ
09.3.4.0 Տնային կենդանիներ և խնամքի պարագաներ

  
Ներառվում է` 

1) տնային կենդանիներ 
2) կեր կենդանիների համար  
3) կենդանիների բուժման և խնամքի համար պարագաներ` շնաբույներ, 
շան վզնոցներ, դնչկալներ, փոկեր, կատվի կամ շան համար փռվածքներ, 
վանդակներ, աքվարիումներ և այլն 
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Բացառվում է` 

4) ձիերը և պոնիները (07.4.1) կամ (09.2.1) 
5) կենդանիների բուժման ծառայությունները (09.3.5) 

09.3.5 Տնային կենդանիների համար բուժման և այլ ծառայություններ
09.3.5.0 Տնային կենդանիների համար բուժման և այլ ծառայություններ

  
Ներառվում է`  

1) տնային կենդանիների բուժման և խնամքի հետ կապված 
ծառայություններ` սնման, պայտման, վարժեցման և այլ ծառայություններ 

  
Բացառվում է` 

2) հանգստի համար ձեռք բերված ձիերի և պոնիների բուժման և խնամքի 
ծառայությունները (մսուրապահման, սնման, պայտման և այլ 
ծառայություններ) (09.2.3) 

09.4 Հանգստի և մշակութային միջոցառումների հետ կապված 
ծառայություններ  

09.4.1 Հանգստի և սպորտային միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ
09.4.1.1 Հանգստի հետ կապված ծառայություններ

  
Ներառվում է`  

1) զբոսայգիների, ժամանցի համար այլ գոտիների ծառայություններ 
2) մանկական խաղահրապարակներում զվարճահարմարանքների 
(կարուսելների, ճոճանակների և այլն) համար վճարներ 
3) հանգստի, զվարճությունների համար սարքավորանքի և պարագաների 
վարձույթ 
4) պարերի, երաժշտության ուսուցում  
5) զբոսավարների, սարերում և այլ զբոսավայրերում ուղեկցողների 
ծառայություններ 
6) նավագնացական ծառայություններ զբոսանավերի համար 
7) համակարգչային և այլ խաղային ավտոմատների համար վճարները 

09.4.1.2 Սպորտային միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ
  
Ներառվում է`  

1) լողավազանների, մարզադաշտերի, ձիարշավարանների, հեծանվային 
արշավարանների, թենիսի, կորտերի, գոլֆի հրապարակների, բոուլինգի 
սրահների, սահադաշտերի, մարմնամարզության, առողջարարական 
կենտրոնների ծառայություններ 
2) սպորտի համար սարքավորանքի և պարագաների` ինքնաթիռների, 
նավերի, ձիերի, հանդերձանքի (ֆուտբոլային բուտսերի, սեպակոշիկների, 
դահուկների, չմուշկների, անվավոր չմուշկների, սպորտային այլ կոշիկի) 
վարձույթ 
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3) հանգստյան գոտիներում, դահուկային բազաներում ճոպանաքարշ
վերհանների ծառայություններ 
4) շախմատի, լողի և այլ սպորտային ձևերի ուսուցում, մարզիչների 
ծառայություններ` անհատական կամ խմբակներում (արտադպրոցական) 

  
Բացառվում է` 

5) որպես ուղևորատար տրանսպորտային միջոց գործող ճոպանաքարշ 
վերհանների, ճոպանուղիների ծառայությունները (07.3.6) 

09.4.2 Մշակութային միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ
09.4.2.1 Կինոթատրոններ, թատրոններ, համերգային սրահների ծառայություններ

  
Ներառվում է` 

1) կինոթատրոնների, թատրոնների, համերգային դահլիճների, 
երաժշտական սրահների, կրկեսների ծառայություններ 
2) ձայնային և լուսային բեմականացումներ  

  
Ներառվում է նաև` 

3) մասնավոր զվարճալի միջոցառումներում դերասանների, երաժիշտների, 
ծաղրածուների, թամադաների ծառայություններ  

09.4.2.2 Թանգարաններ, կենդանաբանական այգիներ և համանման վայրերի
ծառայություններ 

  
Ներառվում է` 

1) թանգարաններ, գրադարանների, գեղարվեստական ցուցահանդեսների, 
կերպարվեստի սրահների ծառայություններ 
2) պատմական հուշարձանների, կենդանաբանական և բուսաբանական 
այգիների և համանման վայրերի ծառայություններ 

09.4.2.3 Հեռուստա-, ռադիոհեռարձակման ծառայություններ  
  
Ներառվում է` 

1) հեռուստա- և ռադիոծրագրերի հեռարձակման ծառայություններ` 
բաժանորդային վճարներ հեռուստացանցերին և լիցենզիոն վճարներ 
հեռուստատեսային սարքավորանքի համար 

09.4.2.4 Լուսանկարիչների ծառայություններ
  
Ներառվում է` 

1) լուսաժապավենների երևակում, լուսանկարների մշակում, 
գեղարվեստական լուսանկարչություն, լուսանկարչություն 
հարսանիքներում և այլն 

09.4.2.9 Այլ ծառայություններ
  
Ներառվում է` 
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1) մշակույթի բնագավառում օգտագործվող սարքավորանքի և
պարագաների` հեռուստացույցների, տեսաերիզների, երաժշտական 
գործիքների և այլնի վարձույթ 

09.4.3 Շահումով խաղեր և մոլեխաղեր
09.4.3.0 Շահումով խաղեր և մոլեխաղեր

  
Ներառվում է` 

1) կազինոների, շահումով խաղային ավտոմատների, վիճակախաղերի, 
լոտոտրոնների, բինգոների, ձիարշավագրազների, բուքմեյքերական 
գրասենյակների սպասարկման համար վճարներ, այլ մոլեխաղերում 
մասնակցության համար սպասարկման վճարներ 
Սպասարկման համար վճարները կազմվում են վիճակախաղերի տոմսերի 
համար վճարված գումարի կամ խաղագումարի և շահողներին վճարված 
գումարների տարբերությունից: 

09.5 Թերթեր, գրքեր և գրասենյակային պարագաներ
09.5.1 Գրքեր  
09.5.1.0 Գրքեր  

  
Ներառվում է` 

1) գրքեր, քարտեզագրքեր, հանրագիտարաններ, դասագրքեր, 
բառարաններ, երեխաների համար պատկերազարդ ալբոմներ և այլն 
2) ապլիկացիաների, գունավոր թղթից կտրածոների համար մանկական 
ալբոմներ 

  
Բացառվում է` 

3) պատմվածքների, պիեսների, ոտանավորների ձայնագրությամբ 
ժապավենակոճային կասետներ և խտասկավառակներ (09.1.4) 
4) մագնիսական ժապավենների և սկավառակների վրա գրառված գրքերի, 
բառարանների, հանրագիտարանների, օտար լեզուների ինքնուսույցների, 
տեսաձայնային ծրագրերի և համանման նյութերի ծրագրային 
ապահովումը (09.1.4) 
5) նամականիշների համար ալբոմները (09.3.1)  

09.5.2 Թերթեր և պարբերական հրատարակություններ
09.5.2.0 Թերթեր և պարբերական հրատարակություններ

  
Ներառվում է` 

1) թերթեր, ամսագրեր և այլ պարբերականներ 
09.5.3 Տպագրական տարբեր արտադրանք
09.5.3.0 Տպագրական տարբեր արտադրանք

  
Ներառվում է` 
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1) ամփոփագրքեր (կատալոգներ) և գովազդային նյութեր 
2) պլակատներ, այցեքարտեր, փոստային և շնորհավորական բացիկներ, 
օրացույցներ 
3) ճանապարհային քարտեզներ, գլոբուսներ  

  
Բացառվում է` 

4) չմարված փոստային բացիկները և ավիափոստի ծրարները (08.1.0) 
5) նամականիշների ալբոմները (09.3.1)  

09.5.4 Գրասենյակային պարագաներ և գծագրության համար նյութեր
09.5.4.0 Գրասենյակային պարագաներ և գծագրության համար նյութեր

  
Ներառվում է` 

1) նոթատետրեր, ծրարներ, տետրեր, օրագրեր և այլն 
2) մատիտներ, գրիչներ, թանաք, ռետիններ, սրիչներ (մատիտի) և այլն 
3) կարիչներ, դակիչներ, մկրատներ, սոսինձ, ամրակներ, կոճգամներ և 
այլն 
4) տրաֆարետներ, պատճենաթուղթ, գրամեքենաների ժապավեններ և 
այլն 
5) գծագրական և նկարչական պիտույքներ` կտավ, թուղթ, ստվարաթուղթ, 
ներկեր, վրձիններ և այլն 
6) ուսումնական նյութեր` քանոններ, կարկիններ, անկյունաչափեր, 
գրատախտակներ, կավիճներ, պահատուփեր, թանաքի քարթրիջներ և 
այլն 

  
Բացառվում է` 

7) գրպանի հաշվասարքերը (09.1.3) 
09.6 Հանգստի կազմակերպման համալիր ծառայություններ 
09.6.0 Հանգստի կազմակերպման համալիր ծառայություններ 
09.6.0.0 Հանգստի կազմակերպման համալիր ծառայություններ  

  
Ներառվում է  

1) հանգստի կազմակերպման համալիր ծառայությունները` 
ճանապարհածախսը, սնունդը, զբոսավարների ծառայությունները, ինչպես 
նաև մեկ կամ կես օրով էքսկուրսիաները, ուխտագնացությունը: 

10 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  
  
Տվյալ հատվածը ներառում է  

1) միայն կրթության բնագավառի ծառայությունները: 
  
Այն չի ներառում  

2) ուսումնական նյութերի` գրքերի (09.5.4) և գրասենյակային ու 
գծագրական պարագաների (09.5.4) ձեռքբերման ծախսերը, ինչպես նաև 
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կրթության բնագավառում օժանդակ ծառայությունները` դպրոցական կամ
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բուժկետերը (06), 
տրանսպորտի ծառայությունները (07.3), հանրային սնունդը (11.1.2) կամ 
բնակության ծառայությունները (11.2.0): Ներառվում է նաև ռադիոյով կամ 
հեռուստատեսության միջոցով իրականացվող ուսուցումը:  

10.1 Նախադպրոցական և տարրական կրթություն
10.1.0 Նախադպրոցական և տարրական կրթություն
10.1.0.0 Նախադպրոցական և տարրական կրթություն

  
Ներառվում է` 

1) մանկապարտեզներ, տարրական դպրոցներ 
2) անգրագիտության վերացման ծրագրերի շրջանակում ցանկացած 
տարիքի աշակերտներին գրագիտության ուսուցում  

10.2 Միջնակարգ կրթություն
10.2.0 Միջնակարգ կրթություն
10.2.0.0 Միջնակարգ կրթություն  

  
Ներառվում է 

1) ընդհանուր միջնակարգ և նախնական մասնագիտական կրթությունը, 
ինչպես նաև արտադպրոցական միջնակարգ կրթությունը 
մեծահասակների և երիտասարդության համար: 

10.3 Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն
10.3.0 Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն
10.3.0.0 Հետմիջնակարգ, ոչ բարձրագույն կրթություն 

  
Ներառվում է  

1) հետդպրոցական միջնակարգ կրթություն մեծահասակների և 
երիտասարդության համար: 

10.4 Բարձրագույն կրթություն
10.4.0 Բարձրագույն կրթություն
10.4.0.0 Բարձրագույն կրթություն 

  
Ներառվում է 

1) բարձրագույն և հետբուհական կրթությունը: 
10.5 Կրթություն, չդասակարգված ըստ աստիճանների
10.5.0 Կրթություն, չդասակարգված ըստ աստիճանների
10.5.1.0 Կրթություն, չդասակարգված ըստ աստիճանների   

  
Ներառվում է  

1) կրթական ծրագրեր մասնագիտական ուսուցման կամ մշակութային 
զարգացման բնագավառներում, երբ չի պահանջվում հատուկ կրթություն 
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գլխավորապես մեծահասակների համար:
  
Բացառվում է` 

2) վարորդական դասընթացները (07.2.4) 
3) անկախ դասավանդողների կողմից իրականացվող սպորտի, 
զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման հետ կապված 
դասընթացները (09.4.1)  

11 ՌԵՍՏՈՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ
11.1 Հանրային սննդի ծառայություններ
11.1.1 Ռեստորաններ, սրճարաններ և համանման կազմակերպություններ
11.1.1.1 Ռեստորաններ, սրճարաններ

  
Ներառվում է` 

1) ռեստորաններում, սրճարաններում, բարերում և համանման 
կազմակերպություններում (կինոթատրոններում, թատրոններում, 
մարզահրապարակներում, պարահրապարակներում, զբոսաշրջային 
ավտոբուսներում, օդանավերում, գնացքներում (բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ սննդի գինը ներառված է տոմսի գնում) և մշակութային, 
սպորտային ու հանդիսադիր միջոցառումների անցկացման այլ վայրերում) 
կերակրատեսակների ու խմիչքների պատրաստման և մատուցման 
ծառայություններ 

  
Ներառվում է նաև` 

2) ռեստորաններում, սրճարաններում և համանման 
կազմակերպություններում պատրաստված սննդի իրացումը տարածքից 
դուրս սպառման կամ պատվիրատուին առաքման համար  

  
Ծառայությունների արժեքում ներառվում է նաև թեյադրամը: 
  
Բացառվում է` 

3) ծխախոտի արտադրատեսակների գնումը (02.2.0) 
4) հեռախոսազանգերը (08.3.0) 

11.1.1.2 «Արագ սննդի» կետերում, կրպակներում, առևտրային սայլակներից, 
ավտոմատների միջոցով իրացվող պատրաստի սնունդ  

  
Բացառվում է` 

1) ծխախոտի արտադրատեսակների գնումը (02.2.0) 
11.1.2 Ճաշարաններ  
11.1.2.0 Ճաշարաններ 

  
Ներառվում է` 

1) բանվորական, ծառայողական, դպրոցական և այլ ուսումնական 
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հաստատությունների ճաշարաններում սննդի և խմիչքների իրացման
ծառայություններ  

  
Բացառվում է`  

2) հիվանդանոցների ստացիոնար հիվանդների համար սնունդն ու 
խմիչքները (06.3.0) 

11.2 Հյուրանոցային սպասարկում
11.2.0 Հյուրանոցային սպասարկում
11.2.0.0 Հյուրանոցային սպասարկում

  
Ներառվում է`  

1) հյուրանոցներում, պանսիոնատներում, կահավորված սենյակներում, 
մոթելներում բնակատեղիների տրամադրման ծառայություններ  
2) հանգստյան տներում, քեմպինգներում, այդ թվում տրանսպորտային 
միջոցներում (օդանավերում, գնացքներում և այլն) բնակատեղիների 
տրամադրման ծառայություններ, եթե փոխադրման արժեքում չի ներառվել 
կացարանի համար գինը  
3) դպրոցական պանսիոններում, ուսանողական հանրակացարաններում 
բնակատեղիների տրամադրման ծառայություններ 
4) բանվորական և փախստականների համար հանրակացարաններում 
բնակատեղիների տրամադրման ծառայություններ 

Ծառայությունների արժեքում ներառվում է թեյադրամը և 
բեռնակիրների ծառայությունների համար վճարը: 

  
Բացառվում է` 

5) վերը նշված բնակատեղիներում բնակվելու վարձը, եթե դրանք 
նախատեսված են հիմնական բնակության համար (04.1.1) 
6) հանգստի համար վարձակալված բնակատեղիների համար տնային 
տնտեսությունների վճարները (04.1.2) 
7) հեռախոսականչերը (08.3.0)  
8) սննդի համար վճարները, բացի բնակության արժեքի մեջ ներառված 
նախաճաշի վճարը (11.1.1) 
9) ապաստարաններում, հաշմանդամների և առողջական խնդիրներ 
ունեցող երեխաների համար հաստատություններում կամ 
պանսիոնատներում բնակության համար վճարները (12.4.0) 

12 ՏԱՐԲԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
12.1 Կենցաղային ապրանքներ և ծառայություններ
12.1.1 Վարսավիրանոցների և անձնական սպասարկման սրահների 

ծառայություններ  
12.1.1.0 Վարսավիրանոցների և անձնական սպասարկման սրահների 

ծառայություններ 



72 
 

  
Ներառվում է` 

1) վարսավիրանոցների, կոսմետիկական և գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ 
2) բաղնիքների, սաունաների ծառայություններ 
3) մատնահարդարման, ոչ բժշկական մերսման և համանման 
ծառայություններ  
4) մազազերծման, մարմնի խնամքի և համանման ծառայություններ 

  
Բացառվում է` 

5) բուժման հետ կապված ծառայությունները (06.2.3 կամ 06.3.0), 
կազդուրիչ կենտրոնների ծառայությունները (09.4.1) 

12.1.2 Էլեկտրական սարքեր անձնական օգտագործման
12.1.2.0 Էլեկտրական սարքեր անձնական օգտագործման

  
Ներառվում է` 

1) էլեկտրական սարքեր` ածելիներ, մազերի խուզման, հարդարման, 
չորացման մեքենաներ, մազերի գալարացման աքցաններ, արևայրուքի 
լամպեր, տատանակներ (վիբրատորներ), ատամների էլեկտրական 
խոզանակներ և այլ սարքեր բերանի խոռոչի խնամքի համար 
2) անձնական խնամքի համար էլեկտրական սարքերի նորոգում 

12.1.3 Այլ սարքեր, պարագաներ և ապրանքներ անձնական օգտագործման
12.1.3.0 Այլ սարքեր, պարագաներ և ապրանքներ անձնական օգտագործման

  
Ներառվում է` 

1) ոչ էլեկտրական սարքեր և պարագաներ` ածելիներ, մազերի կտրման 
մեքենաներ, մկրատներ, եղունգների սղոցիկներ, սանրեր, 
վարսախոզանակներ և ատամների խոզանակներ, սափրվելու վրձինիկներ, 
վարսափաթթուկներ (բիգուդիներ), ծամկալներ, անհատական և 
մանկական կշեռքներ, դրանց նորոգումը 
2) անձնական հիգիենայի պարագաներ` բուժական և ձեռքի օճառներ, 
ձեռքերի, ոտքերի, երեսի, մաշկի մաքրման, սափրվելու համար քսուքներ 
3) օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ` շրթներկեր, եղունգների համար 
լաք, գրիմ և դրա հեռացման միջոցներ, հոտազերծիչներ, անուշահոտ ջրեր, 
օծանելիք, արևայրուքի, լոգանքի, լողանալու համար միջոցներ 
4) թղթե թաշկինակներ, զուգարանի թուղթ, բամբակ, միանգամյա 
օգտագործման մանկական բարուրներ, տակաշորեր և այլ ապրանքներ 

  
Բացառվում է` 

5) մանածագործական թաշկինակները (03.1.3) և սրբիչները (05.2.0) 
12.2 Մարմնավաճառություն
12.2.0 Մարմնավաճառություն
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12.2.0.0 Մարմնավաճառների ծառայություններ
12.3 Անձնական ունեցվածք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
12.3.1 Ոսկերչական զարդեր, ձեռքի և այլ ժամացույցներ
12.3.1.1 Ոսկերչական զարդեր

  
Ներառվում է` 

1) թանկարժեք քարեր և մետաղներ, ոսկերչական զարդեր, բացի հնարժեք 
և բարձրարժեք ոսկերչական զարդերից 
2) հագուստի զարդեր, թևքաճարմանդներ, փողկապի գնդասեղներ 
3) ոսկերչական զարդերի նորոգում  

  
Բացառվում է` 

4) ոչ ոսկերչական արդուզարդը (05.1.1) կամ (05.4.0) 
5) հնարժեք և բարձրարժեք ոսկերչական իրերն, որոնք կարող են դիտվել 
որպես կապիտալ ներդրում 

12.3.1.2 Ժամացույցներ 
  
Ներառվում է` 

1) բոլոր տեսակի ժամացույցներ, վարկենաչափեր 
2) ժամացույցների նորոգում 

  
Բացառվում է` 

3) ժամացույցով ռադիոընդունիչները (09.1.1) 
12.3.2 Անձնական գործածության այլ ապրանքներ
12.3.2.1 Ճամպրուկներ, ճամփորդական և այլ պայուսակներ  

  
Ներառվում է` 

1) անձնական իրերի տեղափոխման համար պայուսակներ, ճամպրուկներ, 
կանանց պայուսակներ, դրամապանակներ 

  
Բացառվում է` 

2) տնտեսական պայուսակները (05.2.1) 
12.3.2.2 Մանուկների փոխադրման համար նախատեսված արտադրատեսակներ

  
Ներառվում է`  

1) մանկական սայլակներ, քայլասայլակներ, ճաղափակոցներ, երեխաների 
փոխադրման համար փոկեր և այլ պարագաներ 

  
Բացառվում է` 

2) մանկական կահույքը (05.1.1) 
12.3.2.3 Անձնական գործածության տարբեր առարկաներ
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Ներառվում է`  
1) ծխելու համար պարագաներ` ծխամորճեր, գլանատուփեր, վառիչներ և 
այլն 
2) արևային ակնոցներ, հովհարներ, ձեռնափայտեր, հովանոցներ 
3) պատի ջերմաչափեր, ճնշաչափեր  
4) անձնական գործածության այլ ապրանքներ 

  
Բացառվում է` 

5) սննդի, խմիչքների ապակե շշերը, անոթները (05.4.1) 
6) գրչատուփերը (09.5.4) 

12.3.2.4 Ծիսական սգո պարագաներ 
  
Ներառվում է  

1) հուղարկավորության պարագաներ` սափորներ, դագաղներ, 
շիրմաքարեր: 

12.3.2.9 Անձնական գործածության այլ ապրանքների նորոգում 
  
Ներառվում է`  

1) վերը նշված անձնական գործածության ապրանքների նորոգում 
12.4 Սոցիալական պաշտպանություն  

  
Սոցիալական պաշտպանությունը սահմանվում է որպես օգնություն և 

օժանդակ ծառայություններ, որոնք մատուցվում են բնակչության հետևյալ 
խմբերի համար` տարեցների, հաշմանդամների, մասնագիտական 
հիվանդություններից կամ վնասվածքներից, աղետներից տուժվածների, 
անօթևանների, գործազուրկների, փախստականների, օգնության կարիք 
ունեցող այլ խմբերի համար: Օգնությունը և օժանդակ ծառայությունները 
մատուցվում են ընտանիքներին կամ անհատներին, այդ թվում 
երեխաներին:  

12.4.0 Սոցիալական պաշտպանություն
12.4.0.1 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 

կազմակերպությունների, մանկատների, օգնության կարիք ունեցող 
անձանց սոցիալական սպասարկման ծառայություններ 

  
Ներառվում է` 

1) տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպությունների, մանկատների, անօթևանների, 
փախստականների, աղետներից տուժվածների համար կացարանների, 
թմրամոլների, ալկոհոլամոլների համար վերականգնողական 
կենտրոնների սոցիալական սպասարկման ծառայություններ 
2) խորհրդատվություններ, վեճերի լուծում, կողմնորոշում 
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12.4.0.2 Խնամքի կարիք ունեցող տարեցներին, հաշմանդամներին, սահմանափակ
կարողություններով անձանց տանը մատուցվող օգնության 
ծառայություններ  

12.4.0.3 Մանկամսուրների, երախայի խնամքով զբաղվող կազմակերպությունների
ծառայություններ 

12.5 Ապահովագրություն 
  
Ապահովագրության ծառայությունները դասակարգվում են ըստ 

ապահովագրության տեսակների: Եթե ապահովագրության 
ծառայությունների համար վճարները ներառում են ապահովագրության մի 
քանի տեսակներ և դրանց տարանջատումը հնարավոր չէ, ապա այդ 
վճարը դասակարգվում է ըստ հիմնական հնարավոր վտանգ 
(ռիսկայնություն) ներկայացնող տեսակի արժեքի: Ծառայությունների 
համար վճարը առաջանում է մարման ենթակա հայցերի և 
ապահովագրական վարձահատուցման ու լրացուցիչ ապահովագրական 
վճարների տարբերությունից: 

12.5.1 Կյանքի ապահովագրություն
12.5.1.0 Կյանքի ապահովագրություն
12.5.2 Անշարժ գույքի ապահովագրություն
12.5.2.0 Անշարժ գույքի ապահովագրություն  

  
Ներառվում է  

1) հրդեհներից, երկրաշարժերից, ջրհեղեղներից, գողություններից և այլ 
պատահարներից բնակարանի ապահովագրության համար վճարները, 
որոնք կատարվում են բնակարանի սեփականատիրոջ կամ վարձակալի 
կողմից: 

12.5.3 Առողջության ապահովագրություն
12.5.3.0 Առողջության ապահովագրություն  

  
Ներառում է  

1) հիվանդություններից, դժբախտ պատահարներից առողջության 
ապահովագրության համար վճարները: 

12.5.4 Տրանսպորտի ապահովագրություն
12.5.4.0 Տրանսպորտի ապահովագրություն 

  
Ներառվում է  

1) ուղևորների և նրանց բեռների փոխադրման, անձնական 
փոխադրամիջոցների ապահովագրության համար վճարները: 

12.5.5 Ապահովագրության այլ տեսակներ
12.5.5.0 Ապահովագրության այլ տեսակներ  
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Ներառվում է 
1) այլ տեսակի ապահովագրության հետ կապված վճարները, օրինակ` 
քաղաքացիական պատասխանատվություն երրորդ կողմին կամ նրանց 
գույքին վնաս հասցնելու համար: 

  
Բացառվում է` 

2) երրորդ կողմին կամ նրանց գույքին վնաս հասցնելու համար 
քաղաքացիական պատասխանատվությունը կապված անձնական 
փոխադրամիջոցների շահագործման հետ (12.5.4)  

12.6 Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
12.6.1 Ֆինանսական միջնորդների ծառայություններ, որոնք գնահատվում են

անուղղակի կերպով 
12.6.1.0 Ֆինանսական միջնորդների ծառայություններ, որոնք գնահատվում են

անուղղակի կերպով 
12.6.2 Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
12.6.2.0 Ֆինանսական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
  Ներառվում է` 

1) վճարներ բանկերի, տարադրամի փոխանակման կետերի և այլ 
ֆինանսական կազմակերպությունների ծառայությունների համար 
2) վճարներ փոստային բաժանմունքների ֆինանսական ծառայությունների
համար 
3) վճարներ հարկային խորդատուների, միջնորդների ծառայությունների 
համար 
4) վարչական վճարներ մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամներին և 
համանման վարչական վճարներ 

12.7 Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
12.7.0 Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
12.7.0.0 Այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

  
Ներառվում է` 

1) վճարներ իրավաբանական ծառայությունների համար 
2) վճարներ զբաղվածության գործակալությունների ծառայությունների 
համար 
3) անդամավճարներ արհմիութենական կազմակերպություններին 
4) վճարներ հարսանյաց հանդեսների կազմակերպման ծառայությունների 
համար  
5) վճարներ սգո ծիսակատարության համար 
6) վճարներ այլ ծիսական ծառայությունների համար 
7) վճարներ անշարժ գույքի գործակալների, անշարժ գույքի 
վարձակալության միջնորդների, աճուրդների աշխատակիցների և այլ 
միջնորդների ծառայությունների համար 
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8) վճարներ փաստաթղթերի պատճենահանման համար 
9) վճարներ ծննդյան, ամուսնության, մահվան վկայականների ստացման 
համար 
10) վճարներ հայտարարությունների, գովազդի համար 
11) վճարներ գուշակների, մասնավոր խուզարկուների, ամուսնության 
գործակալությունների, ընտանիքի և ամուսնության հարցերով 
խորհրդատուների ծառայությունների համար 
12) վճարներ տարբեր ծառայությունների համար (տոմսարկղերի, 
հասարակական զուգարանների, հանդերձարանների և այլն) 

  

 


