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FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Ապրանքային բաժինների , խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ հարմոնիզացված
համակարգի
Commodity chapters, groups and their codes according to HS

Ապրանքային բաժնի, խմբի անվանումը
Կենդանի կենդանիներ
Միս և մսից ենթամթերք
Ձուկ և խեցգետնավորներ, մանրուքներ և այլ
ծովային անողնաշարավորներ
Կաթ և կաթնամթերք, թռչնի ձու, բնական մեղր
և այլ կենդանական ծագման սննդամթերք
Այլ կենդանական ծագման ապրանքներ

Ծածկագիր
Code
1
2

Dairy products; birds eggs; natural honey ext.
4
Products of animal origin, not elsewhere
specified
Animals and products of animal origin

I
6

Բանջարեղեն և այլ կերային
արմատապտուղներ և ելապտուղներ
Ուտելի մրգեր և ընկույզներ, ցիտրուսային կամ
բոստանային մշակաբույսերի կեղևներ և
կլեպներ
Սուրճ, թեյ, մատե, այլ համեմունքներ
Հացահատիկներ
Ալրաղացային-ձավարեղենային արտադրանք,
ածիկ, օսլա, ինուլին և այլն
Ձիթատու սերմեր և պտուղներ, դեղաբույսեր և
տեխնիկական բույսեր, ծղոտ
Դոճխեժ, բուսաձյութ, խեժ և այլ բուսական
հյութեր և հյութահանուկներ
Բուսական նյութեր հյուսվածքային
արտադրանքների պատրաստման համար, այլ
բուսական արտադրանքներ
Բուսական ծագման արտադրանք
Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և
ճարպեր, սննդային ճարպեր, մեղրամոմ
Յուղեր և ճարպեր
Մսից, ձկներից և այլ ծովային
անողնաշարավորներից արտադրանք
Շաքար և հրուշակեղեն շաքարից
Կակաո և դրանից պատրաստված մթերք
Ցորենից, ալյուրից, օսլայից և կաթից պատրաստված ապրանք, ալյուրից հրուշակեղեն
Բանջարեղենի, պտուղների, ընկույզների և
բույսերի մասերի վերամշակումից մթերք
Այլ տարբեր սննդամթերք
Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և քացախ
Սննդարդյունաբերության մնացորդներ,
պատրաստի անասնակեր
Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական
փոխարինողներ

Live animals
Meat and edible meat offals
Fish, crustaceans and molluscs

3

5
Կենդանիներ և կենդանական ծագման
արտադրանք
Կենդանի ծառեր, թփեր և այլ բույսեր

Commodity chapters and groups

Live trees and other plants; bulbs, roots and
like; cut flower
Edible vegetables and certain roots and tubers

7
Edible fruit and nuts; peel of melons or citruser
8
9
10
11
12

Coffee, tea, mate and spices
Cereals
Products of the millings industry; malt and
starches; gluten
Oil seeds and oleaginous fruit; industrial plants,
straw
Lacs, gums, resins and other vegetables saps

13
Vegetable plaiting materials, vegetable products
nes
14
II
15
III
16
17
18

Products of vegetable origin
Animals and vegetables fats and oils
Fats and oils
Preparation of meat, of fish, of crustaceans
Sugars and sugar confectionery
Cocoa and cocoa preparations
Preparations of cereals, flour or starch

19
Preparations of vegetables, fruit or other
20
21
22

Miscellaneous edible preparations
Beverages, spirits and vinegar
Residues and waste from the food industries

23
Tobacco and materials instead of tobacco
24
13
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Ապրանքային բաժնի, խմբի անվանումը
Պատրաստի սննդի արտադրանք
Աղ, ծծումբ,հող և քար, սվաղման նյութեր,
կրաքար և ցեմենտ
Հանքաքար, խարամ և մոխիր
Հանքային վառելանյութեր, նավթ և նավթամթերք, բիտումային միջոցներ, մոմանյութեր
Հանքահումքային մթերք
Անօրգանական քիմիական միացություններ,
ռադիոակտիվ էլեմենտներ և իզոտոպներ
Օրգանական քիմիական միացություններ
Դեղագործական մթերք
Պարարտանյութեր
Ներկանյութեր, պիգմենտներ և այլ ներկող
նյութեր, լաքեր, թանաք
Եթերային յուղեր, հարդարանքի և
լոգարանային միջոցներ
Օճառ,մակերեսային ակտիվ օրգանական միջոցներ, մաքրող միջոցներ և քսուկներ, մոմեր և
հարդարանքի այլ միջոցներ
Սպիտակուցային նյութեր, սոսինձ, մոդիֆիկացված օսլա, ֆերմենտներ
Պայթուցիկ նյութեր, լուցկի և այլ վառվող
նյութեր
Լուսանկարչական և կինո ապրանքներ
Այլ քիմիական ապրանքներ
Քիմիական արտադրության ապրանքներ
Պլաստմասսա և դրանից իրեր
Կաուչուկ, ռետին և դրանցից պատրաստված
իրեր
Պլաստմասսա, կաուչուկ, ռետին
Չմշակված մորթիներ և մշակված կաշի
Կաշվե իրեր, կենդանիների աղիքից իրեր
Բնական և արհեստական մորթի և դրանցից
պատրաստված իրեր
Կաշի և դրանից իրեր
Փայտ և փայտից իրեր, փայտածուխ
Խցան և դրանից իրեր
Ծղոտից իրեր
Փայտ և փայտյա իրեր
Փայտյա և այլ մանրաթելավոր նյութերից
զանգված
Թուղթ և ստվարաթուղթ, դրանցից
պատրաստված իրեր
Գրքեր, լրագրեր, տպագրական արտադրանք
Թուղթ և թղթյա իրեր
Մետաքս
Բուրդ, նուրբ և կոպիտ կենդանական մազեր,
ձիու մազից հյուսվածք և կտոր
14

Ծածկագիր
Code
IV
25
26
27
V
28
29
30
31

Commodity chapters and groups
Products of prepare food
Salt; sulfur; earths and stone; plastering
materials
Metallic ores, slag and ash
Mineral fuels, mineral oils
Mineral production
Inorganic chemicals; organic or inorganic
components
Organic chemicals
Pharmaceutical products
Fertilisers
Tanning and dyeing extracts; fillers and stop

32
33

Essential oils and resinoids; perfumery,
cosmetics
Soap, organic surface- active agents, washing

34
Albuminoidal substances; glues; enzymes
35
Explosives; pyrotechnic products; matches
36
37
38
VI
39
40
VII
41
42
43
VIII
44
45
46
IX
47

Photographic and cinematographic goods
Miscellaneous chemical products
Goods of chemical production
Plastic and articles thereof
Rubber and articles thereof
Plastic, rubber
Row hides and skins (other than furskins)
Articles of leather, saddlery; harness; trave
Furskins and artificial fur manufactures thereof
Skins and articles of leather
Wood and articles of wood; wood charcoal
Cork and articles of cork
Manufactures of plaiting material, basketwork,
etc
Wood and articles of wood
Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste
etc
Paper and paperboard; articles of paper

48
49
X
50
51

Printed books, newspapers, pictures and other
products
Paper and articles of paper
Silk
Wool and other animal hair
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Ապրանքային բաժնի, խմբի անվանումը
Բամբակ
Այլ բուսական մանածագործական գործվածք,
թղթյա գործվածք և դրանցից կտոր
Քիմիական թելեր
Քիմիական գործվածք
Թաղիք, բամբակ, հատուկ գործվածք, ճոպան,
առասանուկ, պարան և իրեր դրանցից
Գորգեր և հատակի այլ տեքստիլ ծածկոցներ
Հատուկ կտորներ, ասեղնագործ կտորներ,
գոբելեններ, հարդարման նյութեր և այլն
Տեքստիլ, կրկնագործված, հարստացված
ծածկույթով իրեր և դրանցից տեխնիկական
իրեր
Տրիկոտաժե պաստառ մեքենայական կամ
ձեռքի գործվածքով
Տրիկոտաժե հագուստ և հագուստի
պարագաներ մեքենայական կամ ձեռքի
գործվածքով
Տրիկոտաժե հագուստ և հագուստի
պարագաներ, բացի մեքենայական կամ ձեռքի
գործվածքով
Տրիկոտաժե պաստառ մեքենայական կամ
ձեռքի գործվածքով, հնոտիներ
Մանածագործական իրեր
Կոշիկ, զուգագուլպա և նմանատիպ իրեր
Գլխարկներ և դրանց մասեր
Հովանոցներ, նստափայտեր, ճիպոտներ,
մտրակներ և դրանց մասեր
Մշակված փետուր և աղվափետուր և դրանցից
պատրաստված իրեր, արհեստական ծաղիկներ, մարդու մազից պատրաստված իրեր
Կոշկեղեն, հովանոցներ, գլխարկ
Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից և նմանատիպ
նյութերից
Կերամիկական իրեր
Ապակի և դրանից իրեր
Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից
Բնական կամ արհեստական մարգարիտ,
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր,
թանկարժեք մետաղներ
Թանկարժեք քարեր և մետաղներ
Սև մետաղներ
Իրեր սև մետաղներից
Պղինձ և իրեր դրանից
Նիկել և իրեր դրանից
Ալյումին և իրեր դրանից
Արճիճ և իրեր դրանից
Ցինկ և իրեր դրանից
Անագ և իրեր դրանից

Ծածկագիր
Code
52
53
54
55
56
57

Commodity chapters and groups
Cotton
Vegetable textile material; paper yarn and wove
Manmade filament
Manmade fibres (discontinuous)
Wadding and felt, twine, cordage; special fabric
Carpets, mats matting and tapestries
Specila fabrics, lace, wall carpets, embroide

58
Impregnated and coated fabrics textile
59
Knitted and crocheted goods
60
Knitted and crocheted goods and articles
thereof
61
Non knitted and crocheted goods and articles
thereof
62
Old clothing and other textile articles; rags
63
XI
64
65
66

67
XII
68
69
70
XIII

71
XIV
72
73
74
75
76
78
79
80

Textile articles
Footwear, gaiters and the like; parts of such
goods
Headgear and parts thereof
Umbrellas, sunshades, walking stick,whips,
ridin
Bird skin, feathers, artificial flowers, human
hair
Footwear, umbrellas, headgear
Articles of stone, of plaster, of cement
Ceramic products
Glass and glassware
Stone, plaster, cement
Pearls, natural or cultured, precious and
semiprecious stones, precious and semiprecious
metals, coins, etc
Precious stones and metals
Iron and steel
Articles of iron and steel
Copper and articles thereof
Nickel and articles thereof
Aluminum and articles thereof
Lead and articles thereof
Zinc and articles thereof
Tin and articles thereof
15
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Այլ ոչ թանկարժեք մետաղներ,
մետաղակերամիկա, ապրանքներ դրանցից
Գործիքներ, դանակներ, գդալներ,
պատառաքաղներ ոչ թանկարժեք մետաղներից
Այլ իրեր ոչ թանկարժեք մետաղներից
Ոչ թանկարժեք մետաղներ և իրեր դրանցից
Միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ,
սարքավորումներ և մեխանիկական մասեր
Էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ,
ձայնագրող ապարատներ և դրանց մասեր
Մեքենաներ և սարքավորումներ
Լոկոմոտիվներ, տրամվայներ և դրանց մասեր

Ծածկագիր
Code

Other base metals employed in metallurgy
81
82
83
XV

Սարքեր և ապարատներ
Կահույք, անկողնային պարագաներ և դրանց
հարակից մասեր
Խաղալիքներ, խաղեր և սպորտային գույք,
դրանց մասեր և հարմարանքներ
Տարբեր պատրաստի իրեր
Տարբեր արդյունաբերական ապրանքներ
Արվեստի ստեղծագործություններ, հնաոճ
իրեր
Արվեստի ստեղծագործություններ, հնաոճ
իրեր

16

Tools, implements, cutlery, spoons, forks of
base metals
Miscellaneous articles of base metals
Base metals and articles thereof
Boilers, machinery and mechanical appliances

84
Electrical machinery and equipment
85
XVI
86

Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներ, բացի
երկաթուղային կամ տրամվայի շարժակազմը,
դրանց մասեր և սարքավորումներ
Թռչող ապարատներ, տիեզերական
ապարատներ և դրանց մասեր
Նավեր, նավակներ և այլ լողացող միջոցներ
Տրանսպորտային միջոցներ
Օպտիկական, լուսանկարչական չափիչ,
բժշկական կամ վիրաբուժական սարքեր և
ապարատներ, դրանց մասեր և
հարմարանքներ
Ժամացույցներ և դրանց մասեր
Երաժշտական գործիքներ և դրանց մասեր

Commodity chapters and groups

Machinery and equipment
Railway and tramway locomotives, rolling
stock
Vehicle other than railway or tramway rolling

87
Aircraft and parts thereof
88
89
XVII

90
91
92
XVIII

Ships, boats and other floating structures
Transport means
Optical, photographic, cinematographic,
measuring checking

Clock and watches and parts thereof
Musical instruments; parts and accessories of
such articles
Machinery and apparatus
Furniture

94
Toys, games and sports requisites; parts thereof
95
96
XX

Miscellaneous manufactured articles
Miscellaneous manufactured articles
Works of art, collectors pieces, and antiques

97
Works of art and antiques
XXI

