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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2011 թվականին 

(ըստ ֆիզիկական անձանց հայտատրագրերի տվյալների) 
FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA BY COMMODITY SUBGROUPS 

for 2011 
(by  data on physical persons declaration) 

 
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ- 

EXPORT 
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ- 

IMPORT 
քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

Ծած-
կա-
գիրը 
Code 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ   ԵՆԹԱԽՄԲԻ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

SUBGROUP   NAME 

    
 Ընդամենը 13064.8 22921.8 41704.3 171477.5 Total 

101 Ձիեր, ավանակներ, ջորիներ 
(կենդանի) 0.7 1.3 - - 

The horse, donkeys, mules and 
hinnys alive 

102 Խոշոր եղջերավոր անասուններ 
(կենդանի) - - 3.2 14.7 

Live bovine animals 

104 Ոչխարներ, այծեր (կենդանի) 4121.1 11711.8 60.4 117.6 Live sheep and goats 
106 Այլ կենդանիներ (կենդանի) 

0.3 2.7 1.0 10.6 
Animals, live, except farm 
animals                                          

207 Ընտանի թռչունների միս և 
ենթասննդամթերք` դասակարգ-
ված 0105 ապրանքային դիրքում - - 0.0 0.1 

Meat, edible offal of domestic 
poultry (from 0105) 

303 Ձուկ (սառեցրած), բացառությամբ 
ձկան սուկին և 0304 
ապրանքային  դիրքի ձկների այլ 
միսը 1.5 14.3 4.4 22.5 

Fish, frozen, whole (except of 
0304) 

305 Չորացրած, ծխեխաշած, 
ապխտած ձուկ - - 0.5 1.8 

Fish,cured, smoked, fish meal 
for human consumption 

306 Խեցգետնակերպեր - - 0.0 0.5 Crustaceans 
307 Կակղամորթեր - - 0.0 0.8 Molluscs 
402 Խտացրած կաթ և սերուցք, կաթի 

փոշի,  շաքար կամ քաղցրացնող 
այլ նյութեր ավելացրած - - 0.4 1.4 

Milk and cream, concentrated 
or sweetened 

406 Պանիր, կաթնաշոռ 1.0 4.8 - - Cheese and curd 
407 Թռչնի ձու կճեպով 

- - 0.1 0.7 
Birds eggs, in shell, fresh, 
preserved or cooked 

601 Բույսերի սոխուկներ, 
արմատապտուղ 7.3 8.9 10.6 54.7 

Bulbs, tubers, corms, etc., 
chicory plant (non-food) 

602 Խաղողի, ծառի, թփի շիվ և սածիլ 
24.3 14.8 6.4 125.6 

Live plants nes, roots, cuttings, 
mushroom spawn 

603 Ծաղկեփնջի ծաղիկներ,կոկոններ 
և դեկորատիվ կանաչ 49.8 132.9 11.2 103.2 

Cut flowers, dried flowers for 
bouquets, etc, 

604 Տերևներ, ճյուղեր և բույսերի այլ 
մասեր - - 96.2 418.6 

Foliage etc except flowers for 
ornamental purposes 

701 Կարտոֆիլ 463.2 73.6 2.5 0.8 Potatoes, fresh or chilled 
702 Տոմատ 51.1 20.6 0.2 0.7 Tomatoes, fresh or chilled 
703 Գլուխ սոխ, սխտոր 

50.5 42.9 72.3 43.4 
Onions, shallots, garlic, leeks, 
etc. fresh or chilled 

704 Գլուխ կաղամբ, ծաղկակաղամբ, 
շաղգամակաղամբ, բարունկոլ և 
Brassicas ցեղի այլ համանման 
ուտելի բանջարեղեն` թարմ կամ 
պաղեցրած 173.1 93.3 - - 

Cabbage, cauliflower, kohlrabi 
& kale, fresh or chilled 

705 Սալաթ-կաթնուկ (Lactica sativa) և 
եղերդ (Cichorium spp.), թարմ կամ - - 0.0 0.0 

Salad - lettuce and chicory, 
fresh or chilled 
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IMPORT 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

Ծած-
կա-
գիրը 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ   ԵՆԹԱԽՄԲԻ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

SUBGROUP   NAME 

պաղեցրած 
706 Գազար, շաղգամ, սեղանի 

ճակնդեղ, քոշմորուք, նեխուր, 
ամսական բողկ և այլ համանման 
ուտելի արմատապտուղներ` 
թարմ կամ սառեցրած 263.0 67.4 10.1 5.0 

 Carrots, turnips, salad 
beetroot, salsify, celeriac, 
radishes and similar edible 
roots, fresh or chilled 

707 Վարունգներ և 
մանրավարունգներ` թարմ կամ 
պաղեցրած 19.3 7.7 0.5 1.8 

Cucumbers and gherkins, fresh 
or chilled 

708 Լոբազգի բույսերի հատիկներ 
(ոսպ) 0.2 0.1 - - 

Leguminous vegetables, fresh 
or chilled 

709 Սունկ, գետնասունկ, դդմիկ, 
սմբուկ, սպանախ, ձիթապտուղ, 
պղպեղ 434.9 231.2 2.9 8.2 

Vegetables nes, fresh or chilled

711 Պահածոյացված բանջարեղեն 
կարճ ժամկետով պահելու 
համար, բայց այդ ձևով ոչ 
պիտանի անմիջականորեն սննդի 
մեջ օգտագործելու համար 4.3 4.7 - - 

Vegetables provisionally 
preserved, not ready to eat 

713 Լոբազգի բույսերի հատիկներ 
(ոսպ) 0.0 0.0 1.9 2.4 

Vegetables, leguminous dried, 
shelled 

802 Ընկույզ, պնդուկ, շագանակ, 
պիստակ 0.0 0.0 0.9 3.0 

Nuts except coconut, brazil & 
cashew, fresh or dried 

803 Ադամաթուզ (բանան) 
- - 26.9 38.1 

Bananas, including plantains, 
fresh or dried 

804 Արմավ, թուզ, անանաս, 
ավոկադո, գուայավա, մանգո, 
թարմ կամ չորացրած - - 1.2 8.4 

Dates, figs, pineapple, avocado, 
guava, fresh or dried 

805 Ցիտրուսային պտուղներ - - 67.1 90.6 Citrus fruit, fresh or dried 
806 Խաղող, չամիչ 24.4 20.0 1.0 0.9 Grapes, fresh or dried 
807 Սեխեր (ներառյալ ձմերուկները) 

և պապայա (papayas), թարմ 107.2 62.3 - - 
Melons, watermelons and 
papaws (papayas), fresh 

808 Խնձոր, տանձ, սերկևիլ 
1.3 1.2 127.1 194.3 

Apples, pears and quinces, 
fresh 

809 Ծիրան, բալ, դեղձ, կեռաս, հոն 
968.5 1077.1 8.4 9.0 

Stone fruit, fresh (apricot, 
cherry, plum, peach, etc) 

810 Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, 
կիվի, նուռ - - 2.2 4.3 

Fruits nes, fresh 

812 Պտուղներ ե ընկույզներ, 
պահածոյացված կարճ 
ժամկետով պահելու համար 
(օրինակ` ծծմբի երկօքսիդով, 
աղաջրի, ծծմբաջրի կամ մեկ այլ 
ժամանակավոր պահածոյացնող 
լուծույթի մեջ), բայց այդ ձեով ոչ 
պիտանի անմիջականորեն սննդի 
մեջ օգտագործելու համար 0.8 0.8 - - 

Fruits, nuts provisionally 
preserved, not ready to eat 

813 Չորացրած պտուղ 
0.3 0.5 0.1 0.3 

Fruit, dried, nes, dried fruit and 
nut mixtures 

901 Սուրճ, սուրճի թեփ, սուրճի 
փոխարինիչներ ցանկացած 
համամասնությամբ սուրճի 
պարունակությամբ 0.0 0.0 2.5 18.8 

Coffee, coffee husks and skins 
and coffee substitutes 

902 Թեյ 8.0 6.8 0.0 0.0 Tea 
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ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ- 
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ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ- 
IMPORT 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

Ծած-
կա-
գիրը 
Code 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ   ԵՆԹԱԽՄԲԻ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

SUBGROUP   NAME 

904 Piper ցեղի պղպեղ. Capsicum ցեղի 
կամ Pimenta ցեղի պտուղ` 
չորացրած, մանրատած կամ 
աղացած 0.1 0.5 0.0 0.1 

Pepper of the genus Piper; 
dried or crushed or ground 
fruits of the genus Capsicum or 
of the genus Pimenta 

910 Կոճապղպեղ, զաֆրան, 
տուրմերիկ (քրքում), ծոթրին կամ 
ուրց, դափնետերև, կարրի և այլ 
համեմունք - - 0.1 0.3 

Other spices 

1005 Եգիպտացորեն - - 2.7 2.0 Maize (corn) 
1006 Բրինձ 0.0 0.0 0.1 0.1 Rice 
1008 Հնդկացորեն, կորեկ, 

հացահատիկային այլ բույսեր - - 6.5 2.0 
Buckwheat, millet and canary 
seed, other cereals 

1103 Ձավարեղեն - - 7.9 8.3 Cereal grouts, meal and pellets 
1104 Հացահատիկ` այլ միջոցներով 

մշակված 1.8 0.6 0.7 0.3 
Worked cereal grains except 
flour, groat, meal, pellet 

1107 Ածիկ (մաստ) - - 0.0 0.5 Malt 
1108 Օսլա, ինուլին - - 0.0 0.0 Starches, inulin 
1206 Արևածաղկի սերմ - - 4.2 7.2 Sunflower seeds 
1209 Ցանքսի համար սերմ և պտուղ 

- - 0.0 1.0 
Seed, fruit and spores, for 
sowing 

1211 Դեղաբույսեր, անուշահոտ կամ 
միջատասպան բույսեր 0.0 0.0 - - 

Plants, plant parts for 
perfumery, pharmacy, etc, 

1401 Բուսական նյութեր հյուսելու 
համար (եղեգ, ճիլ, ուռի և այլն) - - 4.8 1.8 

Materials of a vegetative origin 
used for basketry 

1509 Ձիթապտղի ձեթ 
- - 0.1 0.4 

Olive oil and its fractions, not 
chemically modified 

1512 Արևածաղկի, բամբակի ձեթ 
0.0 0.0 0.0 0.2 

Safflower, sunflower and 
cotton-seed oil, fractions 

1515 Բուսական այլ ճարպ և ձեթ 
- - 0.1 0.3 

Fixed veg fat, oil, fractions, not 
chemically modified 

1518 Կենդանական կամ բուսական 
ճարպ և յուղ (մշակված) - - 0.2 0.4 

Processed animal, vegetable 
oils, industrial preps nes 

1521 Բուսական մոմեր, մեղրամոմ 
- - 0.7 2.9 

Wax vegetative, beeswax and 
other insects and spermaceti 

1601 Երշիկներ և մսից, մսային 
ենթամթերքից կամ արյունից 
պատրաստված համանման 
մթերք - - 0.2 1.5 

Sausages, similar products of 
meat, meat offal & blood 

1602 Մսից պատրաստված կամ 
պահածոյացված սննդամթերք 3.7 25.3 0.2 0.5 

Prepared or preserved meat, 
meat offal and blood, nes 

1604 Ձկից պատրաստված պահածո, 
ձկան խավիար և փոխարինողներ - - 0.3 20.7 

Prepared or preserved fish, fish 
eggs, caviar 

1701 Շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և 
քիմիապես մաքուր բուսաշաքար, 
պինդ վիճակում 0.0 0.0 0.0 0.0 

Solid cane or beet sugar and 
chemically pure sucrose 

1702 Շաքարի այլ տեսակ (գլյուկոզա, 
ֆրուկտոզա) - - 0.0 0.2 

Sugars nes, lactose, fructose, 
glucose, maple syrup 

1704 Հրուշակեղեն (կոնֆետ, սպիտակ 
շոկոլադ), ծամոն 0.1 0.2 1.2 5.4 

Sugar confectionery, non-
cocoa, white chocolate 

1805 Կակաո (փոշի) 0.0 0.0 - - Cocoa powder, unsweetened 
1806 Շոկոլադ (կակաո պարունակող) 

0.1 0.1 0.5 3.6 
Chocolate and other foods 
containing cocoa 

1901 Ալյուրից, ձավարեղենից, օսլայից 
պատրաստված - - 0.0 0.2 

Malt extract, flour, dairy 
preparations, low cocoa 
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կերակրատեսակներ և 
մանկական կեր 

1902 Մակարոնեղեն - - 0.0 0.1 Pasta, couscous, etc. 
1904 Հացահատիկային 

մշակաբույսերից պատրաստի 
կերակրատեսակներ - - 0.0 0.1 

Cereal food (roasted, swelled), 
cooked grain not maize 

1905 Հաց, խմորեղեն, հրուշակեղեն, 
թխվածք, վաֆլի և այլ 
հացաբուլկեղեն 0.0 0.0 0.1 0.2 

Baked bread, pastry, wafers, 
rice paper, biscuits, etc 

2001 Քացախաթթվով պահածոյացված 
բանջարեղեն, միրգ, պտուղ 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vegetables, fruit, nuts, etc, 
preserved in vinegar 

2002 Լոլիկի մածուկ 
- - 0.0 0.0 

Tomatoes prepared, preserved, 
not in vinegar 

2005 Այլ բանջարեղենի պահածո 
(չսառեցրած` առանց քացախի) 

0.0 0.0 0.0 0.2 

Vegetables nes, 
prepared/preserved, not 
frozen/vinegar 

2006 Մուրաբա (պտուղներից և 
ընկույզներից) 0.0 0.1 - - 

Fruits, nuts, fruit-peel, etc 
preserved by sugar 

2007 Ջեմ, մրգախյուս, 
մարմելադ(պտղից և 
հատապտղից) 0.0 0.0 0.1 0.2 

Jams, jellies, marmalades, 
fruit,nut pastes, purees 

2008 Այլ կերպ պահածոյացված 
պտուղ, ընկույզ, հատապտուղ 0.2 0.5 0.2 1.0 

Fruit, nut, edible plant parts 
nes, prepared/preserved 

2009 Մրգահյութեր և բանջարեղենի 
հյութեր 0.0 0.0 0.8 1.8 

Fruit and vegetable juices, not 
fermented or spirited 

2101 Սուրճի, թեյի և մատեի 
խտահյութ, լուծվող սուրճ - - 0.1 0.8 

Extracts, essences, concentrates 
of tea, coffee, mate 

2103 Սոուս պատրաստելու մթերք և 
պատրաստի սոուս - - 0.5 2.5 

Sauce, condiments, mixed 
seasoning and mustard 

2104 Պատրաստի սուպ և արգանակ 
- - 0.0 0.0 

Soups, broths and homogenized 
food preparations 

2106 Սննդամթերք, այլ տեղերում 
չնշված - - 1.8 15.2 

Food preparations, nes 

2201 Ջրեր, բնական կամ 
արհեստական հանքային ջուր և 
ըմպելիք (առանց շաքարի) 66.1 29.5 - - 

Unsweetened beverage waters, 
ice and snow 

2202 Հանքային ջուր և ըմպելիք 
(շաքարով) 

5.7 2.2 21.3 8.8 

Waters, non-alcoholic 
sweetened or flavoured 
beverages 

2203 Գարեջուր 0.0 0.0 - - Beer made from malt 
2204 Խաղողի գինի, շամպայն 

0.0 0.0 - - 
Grape wines(including 
fortified), alcoholic grape must 

2206 Խմորման ենթարկված այլ 
ըմպելիք (խնձորի և տանձի գինի) 0.0 0.0 - - 

Fermented beverages nes (eg 
cider, perry, mead) 

2208 Էթիլային սպիրտ չբնափոխված, 
սպիրտի 80%-ից պակաս 
խտությամբ ըմպելիքներ, 
լիկյորներ և ալկոհոլային այլ 
խմիչքներ 0.2 4.2 0.1 1.2 

Liqueur, spirits and 
undenatured ethyl alcohol 
<80% 

2301 Ալյուր` մսից և ջրային 
կենդանիներից - - 0.1 0.2 

Flour etc of meat, fish or offal 
for animal feed 

2309 Կենդանիների կեր - - 4.3 7.0 Animal feed preparations, nes 
2501 Աղ, նատրիումի քլորիդ, ծովի 

ջուր - - 0.0 0.0 
Salt (sodium chloride) 
including solution, salt water 
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2505 Բնական ավազ (բոլոր տեսակի) 
0.0 0.0 - - 

Natural sand except sand for 
mineral extraction 

2506 Կվարց և կվարցիտ 
0.1 0.1 - - 

Quartz (except natural sands) 
and quartzite 

2508 Կավ, բենտոնիտ, կիանիտ, 
անդալուզիտ 0.1 0.1 - - 

Clay nes (except expanded clay 
for insulation) 

2513 Նաժդակ, չեչաքար, բնական 
նռնաքար և այլ հղկանյութ 0.2 0.1 - - 

Pumice stone, emery and other 
natural abrasives 

2515 Մարմար, տուֆ, կրաքար, 
տրավերտին 810.3 18.4 - - 

Marble, travertine, ecaussine 
etc 

2516 Գրանիտ, բազալտ, ծիրանաքար, 
ավազաքար 0.4 0.0 - - 

Granite, porphyry, basalt, 
sandstone, etc. 

2517 Խճաքար, հղկված սալաքար, 
մանրախիճ 0.1 0.0 - - 

Pebbles, gravels, aggregates and 
macadam 

2520 Գիպս, ալեբաստր 
- - 119.7 25.1 

Gypsum, anhydride, gypsum 
plaster 

2523 Պորտլանդցեմենտ, 
կավահողային ցեմենտ, 
խարամային ցեմենտ, 
սուպերսուլֆատային ցեմենտ և 
համանման հիդրավլիկ 
ցեմենտներ, չներկած կամ 
ներկած, պատրաստի կամ թրծած 
բովախառնուրդի ձևով - - 0.4 0.1 

Cement (portland, aluminous, 
slag or hydraulic) 

2530 Այլ հանքանյութեր 0.0 0.0 - - Mineral substances, nes 
2603 Պղինձի հանքաքար, խտանյութ 0.0 0.0 - - Copper ores and concentrates 
2701 Քարածուխ 

- - 0.0 0.0 
Coal, briquettes, ovoids etc, 
made from coal 

2710 Նավթ և նավթամթերք (բենզին, 
մազութ, նավթ, դիզելային 
վառելիք, յուղ ) 0.0 0.1 3.0 11.1 

Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude 

2713 Նավթավերամշակումից 
ստացված մնացուկ (կոքս, 
բիտում) - - 0.0 0.0 

Petroleum coke, bitumen & 
other oil industry residues 

2801 Ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ 
- - 0.0 0.0 

Fluorine, chlorine, bromine 
and iodine 

2804 Ջրածին, իներտ գազեր և այլ ոչ 
մետաղներ - - 0.0 0.6 

Hydrogen, rare gases, non-
metallic elements 

2814 Ամոնիակ, անջուր կամ ջրային 
լուծույթում - - 0.0 0.1 

Ammonia, anhydrous or in 
aqueous solution 

2827 Քլորիդի, բրոմիդի, յոդիտի օքսիդ 
և հիդրօքսիդ - - 0.0 0.1 

Chlorides, bromides, iodides, 
oxides thereof 

2832 Սուլֆիտներ և տիոսուլֆատներ - - 0.0 0.1 Sulphites, thiosulphates 
2835 Հիպոֆոսֆիտ, ֆոսֆիտ, 

կիսաֆոսֆատ - - 0.0 0.0 
Phosphatic compounds 

2836 Կարբոնատ և պերկարբոնատ - - 10.1 4.6 Carbonates 
2840 Բորատներ և պերբորատներ 

- - 0.0 0.0 
Borates, peroxoborates 
(perborates) 

2841 Օքսոմետաղական և 
պերօքսոմետաղական թթուների 
աղեր - - 0.0 0.3 

Salts of oxometallic or 
peroxometallic acids 

2842 Անօրգանական թթուների աղեր, 
սիլիկատներ - - 0.0 0.1 

Salts of inorganic acids, 
peroxoacids, except azides 

2849 Կարբիդներ - - 3.1 4.0 Carbides, whether or not 
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chemically defined 
2853 Այլ անօրգանական 

միացություններ (թորած ջուր, 
հեղուկ օդ) - - 0.1 0.6 

Inorganic compounds, 
liquid/compressed air, amalgam 
nes 

2903 Հալոգենացված 
արդյունաբերական 
ածխաջրածին - - 0.0 0.1 

Halogenated derivatives of 
hydrocarbons 

2915 Մրջնաթթու, քացախաթթու, 
նատրիումի ացետատ 

- - 0.0 0.1 

Saturated acyclic 
monocarboxylic acids, 
derivatives 

2918 Կարբոնաթթու (լիմոնաթթու, 
գինեթթու, խնձորաթթու) - - 0.0 0.0 

Carboxylic acids (additional 
oxygen function), derivs 

2921 Մեթիլամին, դիէթիլամին, 
պոլիամին, մոնոամին - - 0.0 0.5 

Amine-function compounds 

2922 Ամինամիացություններ 
- - 0.0 0.0 

Oxygen-function amino-
compounds 

2929 Ազոտ պարունակող 
միացություն, իզոցիանատ 45.6 10.6 - - 

Compounds with other 
nitrogen function 

2930 Ծծմբաօրգանական 
միացություններ 
(քսանտոգենատ, թիոկարբոնատ, 
մեթիոնին, ցիստեին) - - 0.0 0.1 

Organo-sulphur compounds 

2933 Ազոտի հետերատոմ 
պարունակող միացություններ - - 0.0 0.2 

Heterocyclics, nitrogen hetero 
atom only, nucleic acid 

2937 Բնական կամ սինթեզացված 
հորմոններ 0.0 2.0 - - 

Hormones, derivatives, steroids 
nes used as hormones 

3002 Արյուն (մարդու և կենդանու), 
արյան շիճուկ, պատվաստանյութ 0.0 0.2 - - 

Blood, antisera, vaccines, toxins 
and cultures 

3105 Հանքային կամ քիմիական 
պարարտանյութ (երկու, երեք 
տարր պարունակող) որոնց 
մաքուր զանգվածը <10 կգ-ից - - 0.3 5.9 

Fertilizer mixtures in packs of 
<10kg 

3208 Արհեստական ներկ և լաք 
(լուծելի ոչ ջրային միջավայրում) 

0.0 0.0 12.2 30.8 

Polymer based paints, 
varnishes in non-aqueous 
medium 

3209 Արհեստական ներկ և լաք  
(լուծելի ջրային միջավայրում) 0.1 0.7 0.4 2.8 

Polymer based paints, 
varnishes in aqueous medium 

3212 Այլ գունատու նյութ (ազատ 
վաճառքի համար) - - 0.6 5.6 

Pigments for paint, stamping 
foils, dyes, retail 

3213 Գեղարվեստական ներկեր` 
նկարիչների, ուսանողների 
կողմից կամ ցուցափեղկերի 
ձևավորման համար 
օգտագործվող` հաբերով, 
պարկուճներով կամ համանման 
ձևերով կամ փաթեթավորմամբ - - 0.0 0.4 

Artist, student or signwriter 
colours in small packs 

3214 Ապակու մածիկ, ծեփանյութ 
- - 2.9 4.0 

Putty, mastics, painters fillers 
etc (non-refractory) 

3215 Տպագրական ներկ, թանաք - - 0.1 3.2 Ink 
3302 Սննդարդյունաբերության մեջ 

օգտագործվող հոտավետ նյութեր - - 1.1 1.4 
Mixted odoriferous substances 
for industrial use 

3303 Օծանելիք և հարդարաջուր - - 0.3 6.3 Perfumes and toilet waters 
3304 Մաշկի խնամքի կամ 

դիմահարդարման միջոցներ 0.0 0.1 0.4 13.0 
Beauty, make-up and skin care 
preparations 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 
FOREIGN  TRADE  OF  THE  REPUBLIC  OF  ARMENIA 

 

  111

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ- 
EXPORT 

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ- 
IMPORT 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

Ծած-
կա-
գիրը 
Code 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ   ԵՆԹԱԽՄԲԻ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

SUBGROUP   NAME 

3305 Մազերի հարդարման միջոց, 
օճառահեղուկ - - 1.4 7.0 

Hair preparations 

3306 Բերանի խոռոչի և ատամների 
հիգիենիայի միջոց - - 0.0 1.1 

Oral and dental hygiene 
preparations 

3307 Սափրվելու համար 
օգտագործվող միջոց, 
հոտազերծիչ 0.0 0.0 0.0 0.3 

Shaving and toilet preparations 
nes, deodorizers 

3401 Օճառ, օճառին փոխարինող այլ 
նյութեր 0.0 0.0 0.2 1.2 

Soaps 

3402 Լվացող պատրաստուկ (բացի 
օճառից) 0.0 0.0 2.5 6.2 

Organic surface active agent, 
preparation, except soap 

3403 Քսանյութ, տեխնիկական քսուկ, 
որոնց նավթային յուղերի 
պարունակությունը  < 70 զանգ.%-
ից - - 0.0 0.0 

Lubricant, oils, textile, leather 
work, <70% petroleum 

3404 Արհեստական և պատրաստի 
մոմեր - - 2.0 2.8 

Artificial waxes and prepared 
waxes 

3405 Կոշիկի քսուկ, մետաղի, 
կահույքի, հատակի, 
ավտոմեքենաների մաքրող և 
փայլեցնող միջոց 0.0 0.0 0.2 1.0 

Polishes, creams, scouring 
pastes, etc 

3406 Մոմեր և նմանատիպ 
արտադրանք - - 0.2 0.9 

Candles, tapers and the like 

3407 Ծեփիչ մածուկ, 
ատամնաբուժության նյութ - - 0.0 0.4 

Model paste, dental paste and 
wax etc. 

3506 Կաուչուկից և այլ նյութերից 
ստացված սոսինձ 5.0 1.2 0.7 1.2 

Glues and adhesives nes, pack 
<1kg 

3507 Մակարդներ` այլ տեղում չնշված 
- - 0.0 0.1 

Enzymes, prepared enzymes, 
nes 

3606 Ֆերոցերիներ 
- - 0.3 0.5 

Pyrophoric alloys, lighter fuel, 
firelighters, etc 

3706 Կինոժապավեն լուսակայված և 
երևակայված 0.0 0.1 - - 

Cinematograph film, exposed 
and developed 

3707 Ֆոտոքիմիկատներ 
- - 0.0 0.0 

Chemical preparations for 
photographic use 

3808 Միջատասպան նյութ, հերբիցիդ, 
ռոդենտիցիդ, ֆունգիցիդ - - 0.9 8.5 

Insecticides, fungicides, 
herbicides etc (retail) 

3814 Բարդ օրգանական լուծիչներ 
- - 0.0 0.0 

Organic composite solvents, 
paint, varnish remover etc 

3815 Քիմիական ռեակցիաների 
կատալիզատոր, նախաձեռնող, 
արագացուցիչ - - 0.0 0.0 

Reaction initiators, accelerators 
and catalysts, nes 

3820 Հակասառիչ բաղադրություն 
0.0 0.0 0.4 0.8 

Anti-freezing preparations and 
de-icing fluids 

3824 Պատրաստի կապակցանյութ 
ձուլակաղապարների 
արտադրության մեջ 
օգտագործվող նյութեր 0.0 0.0 6.5 6.7 

Substances connecting ready, 
used in manufacture of the 
foundry forms or cores 

3905 Վինիլացետատի կամ այլ բարդ 
վինիլային եթերների պոլիմերներ 
սկզբնական ձևերով 0 0 0.0 0.2 

Vinyl polymers in primary 
forms 

3909 Ամինային և ֆենոլային խեժ 
սկզբնական ձևերով 47.6 11.0 2.5 5.2 

Amino-resins, pheonolic resins, 
polyurethanes, primary 

3910 Սիլիկոններ սկզբնական ձևերով - - 0.2 2.1 Silicones in primary forms 
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3916 Միաթել ձողիկներ, լայնական 
հատվածքով 1 մմ-ից ավելի, 
կաղապարաձողեր - - 2.2 11.1 

Monofilament (>1mm), rods, 
etc, of plastics 

3917 Պլաստմասսայից խողովակներ, 
ճկախողովակներ, կցամասեր 0.1 1.0 2.2 9.1 

Plastic tube, pipe, hose and 
fittings 

3918 Պոլիմերային նյութերից 
պատվածքներ հատակի, 
պատերի և առաստաղների 
համար - - 0.5 0.7 

Plastic floor, wall or ceiling 
covering, roll or tiles 

3919 Պոլիմերային նյութերից 
սալիկներ, թերթեր, թաղանթներ, 
նրբաթիթեղներ, 
ժապավեններ`ինքնասոսնձվող 0.0 0.0 3.8 9.8 

Self-adhesive plates, sheets, 
film etc of plastic 

3920 Պոլիմերային նյութերից այլ 
սալիկներ, թերթեր, թաղանթներ, 
նրբաթիթեղներ և շերտեր [կամ 
ժապավեն], ոչ ծակոտկեն և 
չամրանավորված, ոչ շերտավոր, 
ոչ հիմնաշերտով կամ 
համանման ձևով չմիացված այլ 
նյութերի հետ 0.4 0.6 7.5 31.1 

Plastic plate, sheet, film not 
cellular, reinforced 

3921 Պոլիմերային նյութերից այլ 
սալիկներ, թերթեր, թաղանթներ, 
նրբաթիթեղներ, ժապավեն` 
ծակոտկեն  0.1 0.0 1.1 3.6 

Plastic plate, sheet, film, foil, 
strip, cellular, nes 

3922 Պլաստմասսայից լոգարան, 
ցնցուղ, լվացարան, կոնք 0.0 0.0 9.4 73.1 

Bathroom wares, of plastics 

3923 Պլաստմասսայից իրեր 
ապրանքների փաթեթավորման և 
տեղափոխման համար 3.1 9.5 1.1 4.1 

Containers, bobbins and 
packages, of plastics 

3924 Պլաստմասսայից ճաշի և 
խոհանոցային սպասք 0.2 0.4 4.4 23.0 

Plastic table, kitchen, 
household, toilet articles 

3925 Պլաստմասսայից շինարարական 
դետալ 0.5 0.8 2.2 22.1 

Plastic articles for use in 
construction nes 

3926 Պլաստմասսայե այլ իրեր 7.7 10.0 3.6 27.7 Plastic articles nes 
4008 Տարբեր տեսքի ռետինե 

արտադրանք (բացի կոշտ 
ռետինից) 0.3 0.1 0.1 0.2 

Rubber plate, sheet, strip, rod 
etc, except hard 

4009 Ռետինե խողովակ, ճկախողովակ 
0.0 0.1 5.6 14.1 

Rubber tube, pipe, hose, except 
hard rubber 

4010 Փոխակրիչ ժապավեն, 
շարժափոկեր - - 0.4 3.1 

Conveyor and similar belts or 
belting of rubber 

4011 Ռետինե նոր անվադող 
0.1 0.1 43.3 119.8 

New pneumatic tyres, of 
rubber 

4012 Օգտագործած ռետինե անվադող 
3.9 0.5 1.5 9.0 

Tyres nes, retreaded, used 
pneumatic, solid, cushioned 

4013 Ռետինե օդախցիկ - - 0.0 0.1 Inner tubes of rubber 
4014 Բժշկական (ներառյալ ծծակները) 

և հիգիենիկ ռետինե իրեր - - 0.1 0.6 
Hygienic or pharmaceutical 
articles of rubber 

4015 Ռետինե զարդարանք (ներառյալ 
ձեռնոցներ) - - 0.0 0.0 

Rubber clothing and 
accessories, except hard rubber

4016 Ռետինե այլ իրեր 
0.0 0.2 5.2 19.1 

Articles of vulcanised rubber 
except hard rubber, nes 

4017 Կոշտ ռետին, իրեր, թափոն և - - 0.3 2.2 Hard rubber (eg ebonite) in all 
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մնացորդ forms, articles, scrap 
4101 Խոշոր եղջերավոր անասունների 

կամ ձիազգի կենդանիների 
մորթիներ, մազածածկույթով կամ 
առանց մազածածկույթի, 
նրբակաշի կամ ոչ նրբակաշի 2796.1 1237.7 - - 

Raw hides and skins of bovine, 
equine animals 

4102 Ոչխարի կամ գառան մորթի 214.9 90.4 - - Raw skins of sheep or lambs 
4107 Խոշոր եղջերավոր անասունների 

կամ ձիազգի կենդանիների 
մորթիներ (լրացուցիչ մշակված) ` 
առանց մազածածկույթի, բացի 
4114 ապրանքային դիրքերի 
կաշիները 8.6 5.6 0.2 1.5 

Leather of other animals, no 
hair, not chamois, patent 

4115 Կաշի կոմպոզիցիոն 0.0 0.0 - - Leather composite 
4202 Ուղեպայուսակ, ճամպրուկ, 

թղթապանակ, պայուսակներ 
բոլոր տեսակի 0.0 0.8 1.2 19.1 

Trunks, suit-cases, camera 
cases, handbags, etc 

4203 Հագուստ և հագուստի 
պարագաներ բնական կաշվից 
կամ համակցված կաշվից 0.0 0.0 0.5 29.1 

Clothing, accessories of leather, 
composition leather 

4205 Բնական կամ արհեստական 
կաշվից այլ իրեր - - 0.0 0.3 

Leather, composition leather 
articles, technical use 

4302 Դաբաղած կամ մշակված 
մորթեղեն 0.0 0.0 0.0 0.1 

Tanned, dressed furskins 

4303 Մորթե հագուստ, պարագաներ 
- - 0.2 20.0 

Clothing, accessories and other 
articles of furskin 

4304 Արհեստական մորթի և դրանից 
պատրաստված իրեր - - 0.0 0.2 

Artificial fur and articles 
thereof 

4407 Անտառանյութ` երկայնակի 
սղոցած կամ ճեղքած 0.2 0.5 0.0 0.0 

Wood sawn, chipped leng-
thwise,slicedor peeled 

4409 Սղոցանյութեր, մանրատախտակ 
0.1 0.2 7.3 26.2 

Wood continuously shaped 
along any edges 

4410 Փայտե սալիկներ 
0.3 0.4 0.1 0.1 

Particle board, similar board, 
wood, ligneous material 

4411 Թելավոր փայտե սալիկներ 
1.1 1.9 38.7 56.3 

Fibreboard of wood or other 
ligneous materials 

4412 Սոսնձված նրբատախտակ 
- - 2.8 10.1 

Plywood, veneered panels and 
similar laminated wood 

4414 Փայտյա շրջանակներ 
0.0 0.2 0.1 0.4 

Wooden frames for paintings, 
photographs, mirrors etc 

4415 Փայտե արկղ, վանդակ և 
նմանատիպ այլ իրեր 0.0 0.0 0.6 0.6 

Wooden cases, boxes, crates, 
drums, pallets, etc 

4416 Փայտյա տակառ, կիսատակառ, 
տակառատախտակ 0.3 0.5 0.2 0.6 

Wooden casks, barrels, vats, 
tubs, etc 

4417 Փայտյա գործիք, բռնակ, պատյան 
0.2 0.1 - - 

Tools, broom handles, bodies, 
etc, of wood 

4418 Փայտե շինարարական իրեր, 
մանրահատակ 0.6 3.0 42.5 272.2 

Builders joinery and carpentry, 
of wood 

4419 Փայտյա սպասք (ճաշի և 
խոհանոցային) 0.0 0.1 0.1 0.5 

Tableware and kitchenware of 
wood 

4420 Փայտյա իրեր (արձանիկներ, 
տուփեր) 0.0 0.3 0.6 6.6 

Ornaments of wood, jewel, 
cutlery caskets and cases 

4421 Փայտե այլ իրեր 0.7 1.3 1.0 4.5 Articles of wood, nes 
4503 Իրեր բնական խցանից 0.0 0.0 - - Articles of natural cork 
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4504 Շեղջաքարացրած  խցան 
0.2 0.7 - - 

Agglomerated cork and articles 
thereof 

4601 Ծղոտից արտադրանք 
- - 3.8 13.2 

Mats, screens, articles nes of 
plaiting materials 

4602 Զամբյուղ և հյուսածո այլ իրեր 
0.0 0.0 0.3 1.0 

Basketwork, wickerwork and 
similar articles 

4801 Լրագրային թուղթ - - 1.2 1.4 Newsprint 
4802 Թուղթ և ստվարաթուղթ(ոչ 

կավճապատ) - - 0.2 1.5 
Uncoated paper for writing, 
printing, office machines 

4805 Այլ թուղթ և ստվարաթուղթ` ոչ 
կավճապատ - - 0.0 0.0 

Uncoated paper and 
paperboard nes 

4806 Բուսական մագաղաթ, 
մոմաթուղթ, անյուղանցիկ թուղթ 3.2 9.6 0.0 0.1 

Glazed transparent, translucent 
papers 

4809 Պատճենահանման թուղթ 
- - 0.1 0.5 

Carbon, self-copy paper etc, 
width >36cm 

4810 Ճենակավով կամ այլ 
անօրգանական նյութով 
պատված թուղթ - - 0.0 0.1 

Paper, board, clay, inorganic 
coated at least one side 

4811 Թաղանթանյութի մանրաթելից 
թուղթ և ստվարաթուղթ 0.2 0.0 0.2 0.6 

Paper, board, etc coated, 
impregnated, coloured, nes 

4814 Պաստառի կամ պատուհանի 
թափանցիկ թուղթ 0.0 0.0 2.6 8.8 

Wallpaper and similar wall 
coverings etc of paper 

4818 Զուգարանի թուղթ, անձեռոցիկ 
0.5 1.5 16.0 81.0 

Household, sanitary, hospital 
paper articles, clothing 

4819 Թղթե պարկ, արկղ, տուփ 
0.4 0.8 0.3 3.2 

Paper, board containers, 
packing items, box files, etc 

4820 Գրանցման մատյան, ալբոմ, 
տետր, նոթատետր 0.1 0.7 0.1 3.1 

Office books, forms, exercise 
books, folders, binders 

4821 Թղթե պիտակներ 
0.0 0.0 0.0 0.0 

Paper or paperboard labels 
including printed labels 

4823 Որոշակի նպատակների համար 
կտրատված թուղթ և   
ստվարաթուղթ 0.0 0.0 0.5 1.2 

Paper and paper articles nes 

4901 Տպագիր գրքեր և համանման 
նյութեր 10.7 26.6 7.6 29.3 

Printed reading books, 
brochures, leaflets etc 

4902 Լրագիր, ամսագիր և այլ պարբ. 
հրատարակություն 0.4 0.1 0.0 0.3 

Newspapers, journals and 
periodicals 

4903 Գիրք-նկարներ, նկարելու կամ 
գունավորելու համար գրքեր 0.0 0.0 - - 

Children's picture, drawing or 
colouring books 

4904 Նոտաներ` տպագիր կամ 
ձեռագիր 0.0 0.0 - - 

Music, printed or in 
manuscript 

4905 Աշխարհագրական քարտեզ 
0.0 0.2 0.0 0.0 

Printed maps, charts and 
atlases 

4907 Նամականիշ, դրոշմանիշ, 
թղթադրամ, արժեթուղթ - - 0.0 2.7 

Documents of title (bonds etc), 
unused stamps etc 

4908 Փոխադրանկարներ 0.0 0.0 0.0 0.1 Transfers (decalcomanias) 
4909 Փոստային բացիկներ 

- - 0.0 0.1 
Postcards, printed or 
illustrated, greeting cards 

4910 Օրացույցներ 0.2 2.5 0.2 2.4 Calendars, printed 
4911 Այլ տպագրական նյութ 

0.3 2.4 1.8 9.9 
Printed matter nes, catalogues, 
pictures and photos 

5101 Բուրդ (չգզված) - - 0.0 0.1 Wool, not carded or combed 
5204 Բամբակե թելեր կարելու համար, 

մանրածախ առևտրի համար 0.2 0.1 - - 
Cotton sewing thread 
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բաժնեծրարած կամ 
չբաժնեծրարած 

5208 Բամբակե գործվածք (>=85% 
բամբակի պարունակությամբ) 
մակերեսային  խտությամբ 
<=200գ/մ2 - - 0.0 1.3 

Woven cotton, <85% cotton 
with manmade fibre,<=200g/m2

5209 Բամբակե գործվածք (>=85% 
բամբակի պարունակությամբ) 
>200գ/մ2 0.0 0.0 - - 

Woven fabric, <85% cotton 
with manmade fibre,>200g/m2 

5401 Կարի թել ստացված քիմիական 
թելիկներից - - 0.0 0.0 

Sewing thread of manmade 
filaments 

5402 Համակցված սինթետիկ թել 
0.2 0.1 0.0 0.0 

Synthetic filament yarn(not 
sewing thread) not retail 

5407 Գործվածք սինթետիկ կոմպլեքս 
թելից 0.0 0.0 1.4 14.4 

Woven synthetic filament 
yarn, monofilament >67dtex 

5408 Գործվածք արհեստական 
կոմպլեքս թելից - - 1.8 16.3 

Woven fabric of artificial 
filament, monofilament yarn 

5512 Գործվածք սինթետիկ 
մանրաթելից >=85% - - 0.0 0.2 

Woven fabric with >=85% 
synthetic staple fibres 

5515 Գործվածք սինթետիկ այլ 
մանրաթելից - - 0.1 0.2 

Woven fabric of synthetic 
staple fibres, nes 

5601 Բամբակ և դրանից իրեր 
(անձեռոցիկ, հիգիենիկ խծուծ) - - 0.0 0.0 

Textile wadding and articles, 
textile flock, dust, nep 

5602 Թաղիք և նրբաթաղիք - - 0.1 1.0 Textile felt 
5603 Չհյուսված կտորեղեն 

երեսապատված,ներծծված - - 0.0 0.1 
Nonwovens textiles except felt 

5607 Ճոպան, պարան, թոկ, քուղ 0.0 0.0 0.1 0.8 Twine, cordage, rope and cable
5608 Ցանց հյուսված 

թոկից,ճոպանից,պարանից - - 0.6 2.6 
Knotted netting of twine, etc, 
fishing and other nets 

5701 Հանգուցավոր բրդյա գորգ, 
հատակածածկ 0.0 0.7 0.0 0.0 

Carpets and other textile floor 
covering, knotted 

5702 Ձեռագործ գորգ բրդից և այլ 
քիմիական թելերից 0.3 30.1 1.1 49.4 

Carpets, woven, not tufted, 
flocked 

5703 Դիպակային գորգ և այլ 
հատակածածկ 0.2 0.8 0.7 5.4 

Carpets, tufted 

5704 Թաղյա գորգ և տեքստիլ 
հատակածածկ 0.2 1.0 3.6 16.2 

Carpets, floor coverings of felt, 
not tufted, flocked 

5705 Այլ գորգ և տեքստիլ 
հատակածածկ 0.7 14.7 2.8 13.4 

Carpets and textile floor 
coverings, nes 

5804 Շղարշ և այլ ցանցահյուս 
գործվածք - - 0.0 0.2 

Tulles, other nets (not woven, 
knit or crochet), lace 

5805 Ձեռագործ նախշազարդ 
գործվածք կահույքը զարդարելու 
համար - - 0.0 0.0 

Handwoven and needleworked 
tapestries, kit sets 

5806 Նեղ գործվածք 
- - 0.0 0.2 

Narrow woven fabric, except 
labels, etc, bolducs 

5807 Պիտակ, խորհրդանշան և 
համանման իրեր 0.0 0.0 - - 

Label, badge, etc, in piece or 
strip, not embroidered 

5808 Հյուսված երիզ, ծոպք 
0.0 0.0 0.0 0.3 

Textile braid and trimmings, in 
the piece 

5810 Ժապավեններով կամ առանձին 
ասեղնագործությամբ կտոր - - 0.0 0.2 

Embroidery in the piece, in 
strips or in motifs 

5903 Գործվածք ներծծված, 
պլաստմասսայով 5.5 2.9 0.0 0.1 

Fabric impregnated, coated or 
covered with plastic 
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ton 

thous.       
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SUBGROUP   NAME 

ծածկապատված 
5905 Տեքստիլ պաստառ 

- - 0.0 0.8 
 Wallpaper from textile 
materials 

5910 Հաղորդափոկ, փոխակրիչ 
ժապավեն, շարժափոկ 0.6 0.5 - - 

Transmission or conveyor belts 
or belting of textile 

5911 Տեքստիլ նյութեր տեխնիկական 
նպատակների համար - - 0.0 0.3 

Special textile products for 
technical purposes 

6002 Տրիկոտաժե այլ պաստառ (> 30 
սմ լայնությամբ) բացառությամբ 
6001 

- - 0.1 0.3 

Knitted or crocheted fabrics of 
a width not exceeding 30 cm, 
other than those of heading 
6001 

6004 Տրիկոտաժե այլ պաստառ (>30 սմ 
լայնությամբ և 5 զանգ.% կամ 
ավելի էլաստոմերային կամ 
ռետինե թելերի 
պարունակությամբ) 
բացառությամբ  6001 դիրքի - - 0.1 0.5 

Knitted or crocheted fabrics of 
a width >30 cm, containing by 
weight 5 % or more of 
elastomeric yarn or rubber 
thread, other than those of 
heading 6001 

6006 Տրիկոտաժե այլ պաստառ 
մեքենայական և ձեռքի հյուսքով - - 0.0 0.1 

Other knitted or crocheted 
fabrics 

6101 Տրիկոտաժե վերարկու, 
կիսաբաճկոն (տղ.) - - 0.0 0.9 

Mens, boys overcoats, capes, 
cloak, etc, knit, crochet 

6102 Տրիկոտաժե վերարկու, 
կիսաբաճկոն (կն.) - - 0.0 0.6 

Womens, girls overcoats, etc, 
knit or crochet 

6103 Տրիկոտաժե կոստյում, 
անդրավարտիք, պիջակ (տղ.) 

- - 0.0 1.4 

Mens, boys 
suits,jackets,trousers etc knit or 
crochet 

6104 Տրիկոտաժե 
կոստյում,անդրավարտիք, 
շրջազգեստ  (կն.) - - 0.1 4.3 

Womens, girls suit, dress, skirt, 
etc, knit or crochet 

6105 Տրիկոտաժե վերնաշապիկ և 
շապիկ (տղ.) - - 0.1 1.7 

Mens, boys shirts, knit or 
crochet 

6106 Տրիկոտաժե բլուզ, վերնաշապիկ 
(կն.) - - 0.5 12.7 

Womens, girls blouses & shirts, 
knit or crochet 

6107 Տրիկոտաժե ներքնազգեստ, 
լողազգեստ, ննջազգեստ (տղ.) - - 0.3 5.9 

Mens, boys underwear, 
nightwear, etc, knit or crochet 

6108 Տրիկոտաժե ներքնազգեստ, 
լողազգեստ, ննջազգեստ  (կն.) - - 0.6 9.9 

Womens, girls underwear, 
nightwear, etc knit, crochet 

6109 Տրիկոտաժե մայկա և նմանատիպ 
իրեր - - 0.2 6.4 

T-shirts, singlets and other 
vests, knit or crochet 

6110 Տրիկոտաժե սվիտեր, ջեմպեր, 
ժիլետ - - 0.6 17.2 

Jerseys, pullovers, cardigans, 
etc, knit or crochet 

6111 Տրիկոտաժե մանկական 
հագուստ - - 0.0 0.4 

Babies garments, clothing 
accessories, knit or crochet 

6112 Տրիկոտաժե մարզահագուստ 
0.0 0.0 0.1 2.0 

Track suits, ski suits and 
swimwear, knit or crochet 

6114 Տրիկոտաժե այլ հագուստ - - 0.1 0.8 Garments, knit or crochet, nes 
6115 Տրիկոտաժե զուգագուլպա, 

գուլպա, կիսագուլպա - - 0.6 12.6 
Panty hose, tights, hosiery nes, 
knit or crochet 

6117 Տրիկոտաժե հագուստի այլ 
պարագաներ (թաշկինակ, վզնոց, 
փողկապ)  - - 0.1 1.7 

Clothing accessories or parts 
nes, knit or crochet 

6201 Վերարկու,տաք կիսաբաճկոն, 
անձրևանոց (տղ.) 0.1 0.8 0.9 18.9 

Mens, boys overcoats, capes, 
windjackets etc, woven 

6202 Վերարկու, տաք կիսաբաճկոն, 0.0 0.1 0.1 4.7 Womens, girls overcoats, capes, 
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անձրևանոց (կն.) windjackets etc, woven 
6203 Կոստյում, անդրավարտիք, 

պիջակ (տղ.) - - 1.2 32.0 
Mens or boys suits, jackets, 
trousers etc not knit 

6204 Կոստյում, անդրավարտիք, 
շրջազգեստ (կն.) - - 1.7 68.6 

Womens, girls suits, jacket, 
dress, skirt,  etc, woven 

6205 Վերնաշապիկ (տղ.) - - 0.3 9.4 Men's or boys' shirts 
6206 Բլուզ, վերնաշապիկ (կն.) 

- - 0.6 21.4 
Womens or girls' blouses, shirts 
and shirt-blouses 

6207 Ներքնազգեստ, ննջազգեստ, 
լողազգեստ (տղ.) - - 0.1 0.6 

Mens, boys underwear, 
nightwear, not knit or crochet 

6208 Ներքնազգեստ, ննջազգեստ, 
լողազգեստ (կն.) - - 0.8 14.8 

Womens, girls underwear, 
nightwear, not knit, crochet 

6209 Մանկական հագուստ 
- - 0.3 5.9 

Babies garments and clothing 
accessories 

6211 Մարզահագուստ 
- - 0.1 2.7 

Track suits, ski suits and 
swimwear, other garments 

6212 Կրծքկալ, գոտի, սեղմիրան 
- - 0.2 6.3 

Brassieres, girdles, corsets, 
braces, suspenders, etc 

6213 Թաշկինակ - - 0.1 1.3 Handkerchiefs 
6214 Շալ, վզկապ, թիկնոց, քող 

- - 0.0 0.1 
Shawls, scarves, mufflers, 
mantillas, veils etc 

6215 Փողկապ, վզնոց - - 0.0 0.2 Ties, bow ties and cravats 
6216 Ձեռնոց, թաթման - - 2.9 9.7 Gloves, mittens and mitts 
6217 Հագուստի այլ պարագաներ 

- - 0.0 0.1 
Clothing accessories or parts 
nes, not knit or crochet 

6301 Վերմակ, ճանապարհորդային 
պլեդ 0.0 0.0 0.1 0.7 

Blankets and travelling rugs 

6302 Սպիտակեղեն անկողնու, ճաշի, 
խոհանոցի 0.2 0.3 4.5 32.8 

Bed, table, toilet and kitchen 
linens 

6303 Վարագույրներ 
- - 0.5 7.7 

Curtains, drapes, interior 
blinds, valances 

6304 Զարդային այլ արտադրանք 
(անկողնային ծածկոց) - - 2.1 17.2 

Furnishing articles nes, except 
mattresses, etc 

6305 Պարկ և փաթեթ 
- - 0.0 0.0 

Sacks and bags of a kind used 
for packing of goods 

6306 Բրեզենտ, ծածկ, առագաստ, 
ճամբարային հանդերձանք 0.1 1.5 1.4 5.8 

Textile tarpaulin, sail, awning, 
tent, camping goods 

6307 Այլ պատրաստի նյութեր, 
հագուստի ձևածք 0.0 0.0 0.2 1.6 

Made up articles nes, including 
dress patterns 

6309 Օգտագործված հագուստ 
163.8 217.3 285.9 813.2 

Worn clothing and other worn 
articles 

6401 Ռետինե անջրանցիկ կոշիկ 
- - 0.0 0.1 

Waterproof footwear, rubber, 
plastic (Wellingtons etc) 

6402 Ռետինե այլ կոշիկ (սպորտային, 
դահուկային) 0.0 0.1 0.5 13.2 

Footwear nes, with outer sole, 
upper rubber or plastic 

6403 Բնական կամ արհեստական 
կաշվե կոշիկ 5.4 87.1 1.2 38.2 

Footwear with uppers of 
leather 

6404 Կտորածածկ կոշիկ 
0.0 0.6 0.9 11.7 

Footwear with uppers of textile 
materials 

6405 Այլ տեսակի կոշկեղեն 
- - 1.0 6.5 

Footwear nes, sole not leather, 
rubber or plastic 

6406 Կոշիկի մասեր և միջոցներ 
5.9 3.7 0.4 6.1 

Parts of footwear, in-soles, heel 
cushion, gaiter, etc 

6505 Տրիկոտաժե գլխարկ, մազերի - - 0.0 0.8 Hats, other headgear, knit or 
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ցանցեր crochet 
6506 Գլխի այլ  ծածկոց 

0.0 0.3 0.0 0.1 
Headgear, not felt, plaited, knit 
or crochet 

6601 Հովանոցներ 0.0 0.0 0.8 4.4 Umbrellas and sun umbrellas 
6602 Ձեռնափայտ, խարազան, մտրակ 

- - 0.0 0.1 
Walking-sticks, seat-sticks, 
whips, etc 

6603 Հովանոցի, ձեռնափայտի մասեր 
- - 0.0 0.0 

Part, trimming, accessory for 
umbrella, walking-sticks 

6702 Արհեստական ծաղիկ, տերև, 
միրգ 0.0 0.0 0.8 7.3 

Artificial flowers, foliage, fruit, 
articles thereof 

6802 Հուշարձանի և շինարարության 
համար հղկված քարեր, բացի 
թերթաքարից 153.3 57.0 477.7 431.3 

Worked monumental, building 
stone, articles thereof 

6804 Ջրաղացքար,սրելու քար,հղկող 
սկավառակ - - 0.1 5.0 

Millstones, grinding stones and 
grinding wheels 

6805 Բնական կամ արհեստական 
հղկող փոշի (հղկաթուղթ) - - 0.0 0.0 

Abrasive cloths, papers etc 
(including sandpaper) 

6809 Գիպսե արտադրանք 
0.3 0.6 5.9 5.3 

Articles of plaster or plaster 
based compositions 

6810 Ցեմենտե արտադրանք 
- - 9.7 5.4 

Articles of cement, concrete or 
artificial stone 

6812 Ասբեստային մշակված 
մանրաթել - - 0.2 0.6 

Asbestos fibre, products except 
construction, friction 

6813 Ասբեստից շփական 
արտադրանք (արգելակների և 
կցորդների մեջ օգտագործվող) - - 0.1 0.5 

Asbestos friction materials and 
articles thereof 

6815 Արտադրանք քարից և այլ 
հանքանյութից 0.2 1.3 0.1 0.1 

Articles of stone or other 
mineral substances, nes 

6903 Այլ հրակայուն խեցեգործ 
արտադրանք 1.3 0.8 1.1 0.8 

Refractory ceramic articles 
except for construction 

6905 Տանիքի կավե կղմինդր 
5.3 1.9 - - 

Ceramic roofing tiles, chimney 
pots, etc 

6908 Հատակի և պատի երեսպատման 
լաքապատված կավե սալիկ 0.3 2.5 393.5 179.5 

Glazed ceramic flags and 
paving, hearth, wall tiles 

6909 Խեցեգործական ամանեղեն 
լաբորատորաքիմիական կամ 
տեխնիկական այլ նպատակների 
համար 0.3 0.6 - - 

Ceramic laboratory, technical, 
packaging articles nes 

6910 Կոնք, լվացարան, լողարան 
ճենապակուց և կավից - - 18.3 85.2 

Ceramic bathroom, kitchen 
and other sanitary fixtures 

6911 Ճաշի, խոհանոցի սպասք և այլ 
ճենապակյա ու հախճապակյա 
իրեր  0.7 4.2 0.3 1.1 

Porcelain table, kitchen, 
household, toilet items 

6912 Ճաշի, խոհանոցի սպասք և այլ 
տնտեսական խեցեգործ իրեր 2.5 9.4 23.4 52.3 

Ceramic housewares, except of 
porcelain or china 

6913 Խեցեգործ արձանիկ և 
զարդարանք 0.5 0.9 1.7 14.6 

Statuettes and other 
ornamental ceramic articles 

6914 Խեցեգործ այլ արտադրանք 0.6 0.6 0.3 0.9 Ceramic articles, nes 
7002 Խողովակաձև, գնդաձև անմշակ 

ապակի 0.2 0.2 - - 
Glass in balls, rods or tubes, 
unworked 

7004 Ապակի (ձգված, փչված, 
հավասարաչափ ներկված) - - 1.3 2.9 

Drawn or blown glass, in sheets

7005 Հայելու կամ փայլեցված 
մակերեսով ապակի - - 0.1 0.2 

Float glass, surface ground, 
polished glass in sheets 
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7007 Ապակի անվտանգ 
(փոխադրամիջոցների համար) - - 5.0 20.7 

Safety glass (toughened, 
tempered, laminated) 

7008 Բազմաշերտ ապակե մեկուսիչ 
(հավասարաչափ ներկված) - - 0.6 0.6 

Isolators glass multilayered 

7009 Հայելի ապակուց 
0.0 0.0 3.8 14.4 

Glass mirrors, whether or not 
framed 

7010 Ապակե շշեր, բանկաներ և այլ 
տարաներ 0.3 0.3 29.7 11.3 

Glass bottles, flasks, jars, phials, 
stoppers, etc 

7011 Ապակյա լամպանոթ 
(էլեկտրական լամպերի և 
խողովակների) - - 0.0 0.4 

Glass envelopes for electrical or 
electronic lamps etc 

7013 Ապակյա սպասք խոհանոցի և 
ճաշի 1.4 6.0 10.2 28.3 

Glassware for table, kitchen, 
toilet, decoration 

7014 Ապակյա իրեր ազդանշանային 
համակարգի և օպտիկական 
տարրերի համար - - 0.0 0.0 

Signalling glassware, unworked 
optical elements 

7016 Մամլած ապակե սալիկ, աղյուս, 
ցուցափեղկ և մոզաիկա 0.1 0.4 4.0 55.7 

Glass blocks, bricks, tiles, 
leaded lights, etc. 

7018 Ապակյա հուլունք, արձանիկ և 
այլ զարդարանք 0.0 0.0 0.0 0.2 

Glass beads, imitation stones 
(not jewel), ornaments 

7019 Ապակյա նրբաթել և դրա 
արտադրանք - - 0.3 0.8 

Glass fibres, glass wool, and 
articles thereof 

7020 Ապակյա այլ արտադրանք - - 0.1 0.5 Articles of glass, nes 
7103 Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 

քարեր - - 0.2 5.5 
Mounted precious or semi-
precious stones, not diamonds 

7112 Թանկարժեք մետաղի թափոն և 
ջարդոն - - 0.0 4.5 

Waste or scrap of precious 
metal 

7113 Ոսկերչական իրեր 
0.0 90.0 0.0 110.0 

Jewellery and parts, containing 
precious metal 

7114 Ոսկերչական իրեր 
(վարպետների ձեռքի) 1.2 21.2 - - 

Gold, silversmith wares of or 
clad with precious metal 

7115 Այլ արտադրանք թանկարժեք 
մետաղներից և մետաղներից 0.0 30.2 0.0 0.6 

Articles of, or clad with, 
precious metal nes 

7116 Արտադրանք մարգարտից, 
թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերից 
(բնական կամ արհեստական) 1.6 10.6 0.2 1.7 

Articles of pearls, precious or 
semi-precious stones 

7117 Բիժուտերիա 0.0 0.0 0.5 18.4 Imitation jewellery 
7118 Մետաղադրամ 0.0 55.2 0.0 4.7 Coin 
7208 Հարթ գլանվածք երկաթից, 

ածխածնային պողպատից 
>=600մմ (տաք գլանված, 
չերեսպատված) - - 1.3 2.6 

Hot-rolled products, iron/steel, 
width>=600mm, not clad 

7210 Հարթ գլանվածք երկաթից, 
ածխածնային պողպատից >600մմ 
(երեսպատված) 0.0 0.0 31.5 45.2 

Flat-rolled iron/steel, >600mm, 
clad, plated or coated 

7213 Ձողեր երկաթից, ածխածնային 
պողպատից (տաք գլանված) - - 0.1 0.5 

Hot rolled bar, rod of 
iron/steel, in irregular coils 

7214 Այլ ձողեր երկաթից, 
ածխածնային պողպատից 
չվերամշակված (տաք գլանված) - - 1.0 0.6 

Iron/steel bar, only forged hot-
rolled drawn, extruded 

7215 Այլ ձողեր երկաթից, 
ածխածնային պողպատից 
չվերամշակված (սառը գլանված) - - 0.4 0.8 

Bar and rod of iron or non-
alloy steel nes 
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7216 Անկյունակ, ձևավոր և հատուկ 
պրոֆիլ երկաթից և ածխածնային 
պողպատից - - 6.4 5.5 

Angles, shapes and sections of 
iron or non-alloy steel 

7217 Երկաթից և ածխածնային 
պողպատից լար - - 0.1 0.0 

Wire of iron or non-alloy steel 

7228 Անկյունակ,ձևավոր և հատուկ 
պրոֆիլ այլ որակավորված 
պողպատից - - 0.1 0.0 

Bar, rod, angle etc nes, hollow 
steel drill bars 

7304 Խողովակ, սնամեջ անկար 
պրոֆիլ սև մետաղից 0.0 0.0 - - 

Tube or hollow profile, 
seamless iron/steel not cast 

7306 Այլ խողովակ և սնամեջ պրոֆիլ 
սև մետաղից> 406,4 մմ - - 12.2 11.7 

Tube, pipe of iron or steel, 
except seamless >406.4mm 

7307 Խողովակի կցամասեր սև 
մետաղից - - 0.6 2.2 

Pipe fittings, of iron or steel 

7308 Սև մետաղե դուռ, պատուհան, 
ցանց և շինարարական այլ իրեր 0.7 1.8 169.6 135.8 

Structures, parts of structures 
of iron or steel, nes 

7309 Ամբար, ցիստեռն և այլ սև 
մետաղե տարա >300 լ 3.5 1.2 0.2 0.5 

Reservoirs, tanks, vats, etc,iron 
or steel cap >300 L 

7310 Տակառ, արկղ, թմբուկ և այլ սև 
մետաղե տարա <=300 լ 0.0 0.1 0.1 0.4 

Tank, cask, box, container, 
iron/steel, capacity <=300 L 

7311 Սև մետաղե տարա խտացրած և 
հեղուկ գազի - - 0.1 0.1 

Containers for compressed, 
liquefied gas, iron, steel 

7312 Սև մետաղե ոլորված լար,ճոպան 
և նմանատիպ այլ իրեր - - 0.0 0.0 

Stranded steel wire, cable/etc, 
no electric insulation 

7313 Սև մետաղե փշալար 
- - 0.6 0.9 

Wire for fencing, including 
barbed wire 

7314 Սև մետաղե գործվածք, 
վանդակաճաղ, ցանց 0.3 2.1 2.0 4.4 

Iron or steel cloth, grill, fen-
cing and expanded metal 

7315 Սև մետաղե շղթա և մասեր 
0.0 0.0 0.5 1.8 

Chain and parts thereof, of iron 
or steel 

7317 Սև մետաղե մեխ,ամրակ, սևեռակ 
և նմանատիպ արտադրանք 0.0 0.0 10.2 16.1 

Nails, staples, etc, iron/steel, 
not office stationary 

7318 Սև մետաղե պտուտակ, հեղյուս, 
մանեկ, տափօղակ 0.6 0.8 2.1 4.8 

Screws, bolts, nuts, rivets, 
washers, etc, iron, steel 

7319 Սև մետաղե ասեղ, հելուն, շյուղ 
- - 0.0 0.0 

Sewing, knitting needles, etc, 
hand use, iron or steel 

7320 Սև մետաղե զսպանակ, 
թիթեղավոր զսպակ 0.0 0.2 1.2 5.2 

Springs and leaves for springs, 
of iron or steel 

7321 Սև մետաղե վառարան 
ջեռուցման-եփման, 
խոհանոցային վառարան (ոչ 
էլեկտրական) 0.6 1.3 3.0 23.5 

Stoves, ranges/ barbecues, etc, 
non-electric, iron/steel 

7322 Սև մետաղե կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատոր (ոչ 
էլեկտրական) - - 0.1 0.6 

Radiators, non-electric heaters 
(with fan), iron/steel 

7323 Սև մետաղե խոհանոցային և 
ճաշի պարագա 3.1 4.3 6.7 21.2 

Table, kitchen, household 
items of iron or steel nes 

7324 Սև մետաղե սանտեխ. 
սարքավորում և մասեր 0.3 0.2 1.1 6.3 

Sanitary ware and parts 
thereof, of iron or steel 

7325 Սև մետաղե այլ ձուլածո 
արտադրանք 0.4 0.1 - - 

Cast articles, of iron or steel nes

7326 Սև մետաղե այլ արտադրանք 0.5 1.1 2.3 8.2 Articles of iron or steel nes 
7411 Պղնձե խողովակ և փողակ - - 1.6 10.7 Copper pipes, tubes 
7412 Պղնձե կցամասեր խողովակի և - - 0.0 0.3 Copper pipe and tube fittings 
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փողակի համար 
7418 Պղնձե ճաշի, խոհանոցի 

պարագա, սանտեխնիկական 
խարքեր և մասեր 0.1 2.0 0.1 18.1 

Copper table, kitchen, 
household and sanitary items 

7419 Պղնձե այլ արտադրանք 0.0 6.2 0.1 0.6 Articles of copper nes 
7601 Ալյումին չմշակված - - 1.0 4.6 Unwrought aluminium 
7604 Ալյումինե ձող և պրոֆիլ 

- - 4.0 12.4 
Aluminium bars, rods and 
profiles 

7606 Ալյումինե սալեր, թերթեր, 
շերտեր, ժապավեններ>0,2մմ - - 0.1 1.5 

Aluminium plates, sheets and 
strip, thickness >0.2mm 

7607 Ալյումինե փայլաթիթեղներ<0,2մմ 
0.4 1.5 0.1 0.3 

Aluminium foil of a thickness 
<0.2mm 

7610 Ալյումինե պատուհան, դուռ և 
շինարարական այլ իրեր 0.2 0.5 6.5 19.9 

Aluminium structures, parts 
nes, for construction 

7612 Ալյումինե տակառ, արկղ և այլ 
տարա <=300լ 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aluminium casks, drums, 
boxes, etc. capacity <=300l 

7613 Ալյումինե տարա խտացրած և 
հեղուկ գազի - - 0.2 3.6 

Capacity for compressed or 
liquefaction of gases aluminium

7615 Ալյումինե ճաշի, խոհանոցի 
պարագա, սանտեխ. սարք և 
մասեր 0.3 0.3 0.3 0.8 

Aluminium ware for table, 
kitchen, sanitary use 

7616 Ալյումինե այլ արտադրանք 0.4 0.7 0.3 1.1 Articles of aluminium nes 
7806 Կապարե այլ արտադրանք - - 0.0 0.1 Articles of lead nes 
7907 Այլ արտադրանք ցինկից - - 0.0 9.0 Articles of zinc nes 
8201 Ձեռքի գործիք  (բահ, կացին, 

գերանդի և այլն) 0.0 0.0 0.1 0.1 
Hand tools for agriculture, 
horticulture, forestry 

8202 Ձեռքի սղոց 
0.0 0.0 0.6 2.4 

Hand saws and blades for saws 
of all kinds 

8203 Խարտոց, մետաղի 
մկրատ,աքցան, ունելի և այլն 0.1 0.3 0.1 2.1 

Files, pliers, pincers, metalwork 
shears, etc 

8204 Ձեռքի մանեկային դարձակ 
0.0 0.0 0.1 0.4 

Hand-operated spanners, 
wrenches and sockets 

8205 Ձեռքի այլ գործիք (ապակե 
կտրիչ, զնդան) 3.2 7.9 0.9 2.9 

Hand tools nes, anvils, clamps, 
vices, blow lamps etc 

8206 Գործիքներ վաճառքի համար 0.1 0.1 0.3 2.3 Sets of hand tools, retail 
8207 Ձեռքի գործիք մեխանիկական 

հաղորդակով 6.9 4.9 1.3 10.2 
Interchangeable tools and dies 
for hand or power tools 

8208 Մեխանիկական մեքենաների 
դանակ, սայր 0.2 0.4 0.0 1.5 

Knives, cutting blades, for 
machines and appliances 

8210 Ձերքի սարք մեխանիկական 
<10կգ 0.0 0.0 0.0 0.2 

Hand-operated appliances, food 
preparation, <10kg 

8211 Սղոցաձև և այլ կտրող շեղբով 
դանակ 0.2 0.4 0.5 2.6 

Knives and blades for hand use 

8212 Ածելի, սայր 
- - 0.1 1.6 

Razors and razor blades 
(including blanks in strips) 

8213 Մկրատ 
- - 0.0 0.0 

Scissors, tailors and similar 
shears, blades thereof 

8214 Այլ կտրող և խուզող գործիք 
- - 0.0 0.3 

Cutlery nes, cleavers, mincers, 
office, toilet items 

8215 Դանակ, գդալ, պատառաքաղ և 
նմանատիպ այլ իրեր 0.6 2.8 1.8 11.5 

Spoons, forks, kitchen & table 
ware nes except knives 

8301 Փականք, կողպեք, մասեր ոչ 
թանկ. մետաղից 0.0 0.0 2.0 6.6 

Padlocks, locks, clasps with 
locks, keys 

8302 Ամրակ,կախիչ և նմանատիպ այլ 0.3 0.7 4.9 30.6 Base metal fittings nes for 
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volume   
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իրեր ոչ թանկարժեք մետաղից furniture, doors, cars/etc 
8303 Չհրկիզվող պահարան 

0.1 0.0 2.6 7.3 
Safes, strong-boxes etc, of base 
metal 

8305 Գրասենյակային պիտույք ոչ 
թանկարժեք մետաղից 0.0 0.0 0.1 0.2 

Office staples, binder fittings, 
paper clips etc. 

8306 Զանգ, արձանիկ,այլ դեկորատիվ 
իրեր ոչ թանկարժեք մետաղից 1.0 1.6 1.2 9.8 

Base metal bells, ornaments, 
pictures, mirror frames 

8307 Ճկուն խողովակ, կցամասեր ոչ 
թանկարժեք մետաղից  - - 1.7 6.9 

Flexible tubing of base metal 

8308 Օղակ, ճարմանդ, կեռիկ և 
նմանատիպ իրեր ոչ թանկարժեք 
մետաղից 0.2 0.1 - - 

Clasp, buckle, eye, etc for 
clothing, footwear, bags 

8309 Կափարիչ, խցան և նմանատիպ 
այլ իրեր ոչ թանկարժեք 
մետաղից 0.0 0.7 9.0 25.7 

Stoppers, caps, lids, crown 
corks, etc off base metal 

8310 Ցուցատախտակներ 
ցուցանշաններով, 
անվանումներով ոչ թանկարժեք 
մետաղից 0.0 0.0 - - 

Non-illuminated base metal 
sign plates, letter, number 

8403 Կենտրոնական ջեռուցման 
կաթսա - - 0.2 1.1 

Central heating boilers except 
steam generators 

8407 Ներքին այրման շարժիչ 
կայծային բռնկումով - - 23.8 52.7 

Spark-ignition internal 
combustion engines 

8408 Ներքին այրման դիզելային 
շարժիչ - - 14.9 35.0 

Compression-ignition engines 
(diesel etc) 

8409 Շարժիչների պահեստամասեր 
- - 12.7 54.7 

Parts for internal combustion 
spark ignition engines 

8412 Այլ շարժիչ և ուժային կայանք, 
մասեր 3.2 0.8 0.1 0.5 

Engines and motors, nes 

8413 Հեղուկային պոմպ և մասեր 6.1 2.9 3.8 25.0 Pumps for liquids 
8414 Օդային և ոչ օդային 

պոմպ,օդափոխիչ, մասեր 1.9 2.2 10.8 91.8 
Air, vacuum pumps, com-
pressors, ventilating fans,  

8415 Օդակարգավորիչ, 
օդաորակավորիչ, մասեր 0.2 0.2 18.5 215.6 

Air conditioning equipment, 
machinery 

8416 Բոցամուղ հեղուկ կամ 
փոշենման կարծր վառելիքի 
համար, հնոց մեխանիկական, 
մասեր - - 0.4 3.8 

Furnace burners, equipment, 
liquid, powder or gas fuel 

8417 Վառարան, հնոց, քուրա, մասեր 
2.6 4.9 0.1 0.3 

Industrial, laboratory furnaces, 
ovens, incinerators 

8418 Սառնարան, սառցարան, մասեր 
2.7 5.2 31.3 194.3 

Refrigerators, freezers and heat 
pumps nes 

8419 Արդյունաբերական սարքեր 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
տաքացմամբ 5.1 4.4 0.2 2.4 

Machinery, non-domestic, 
involving heating or cooling 

8420 Սռնակավոր, լիսեռավոր մեքենա, 
մասեր 5.5 2.2 0.3 2.1 

Calendaring, rolling machines, 
except for metal, glass 

8421 Գազի և հեղուկի զտիչ, մաքրիչ 
1.0 0.9 0.7 9.3 

Liquid, gas centrifuges, 
filtering, purifying machines 

8422 Շիշ և այլ տարա լվացող, լցնող, 
փակող, սարք և մասեր 3.6 4.3 2.9 26.0 

Machinery for dish washing, 
bottle washing, filling 

8423 Կշեռքներ ապրանքները կշռելու 
համար (բացի 50 մգ կամ ավելի 
զգայնության կշեռքները) 0.0 0.0 0.1 4.4 

Weighing machinery except 
balances sensitivity >50 mg 
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8424 Կրակմարիչ, հեղուկացիր և ցրիչ 
սարք, մասեր 0.0 0.0 2.9 30.6 

Equipment to project, disperse 
or spray liquid, powder 

8425 Վերհան, բեռնաշարժ, ամբարձիչ 
14.7 3.0 7.6 25.3 

Pulley tackle, hoists, win-ches, 
capstans and jacks 

8426 Վերամբարձ կռունկ 
- - 3.2 9.2 

Derricks, cranes, straddle 
carriers, crane trucks 

8427 Ավտոբեռնիչ բեռնման-
բեռնաթափման - - 15.0 14.4 

Fork-lift trucks, other trucks 
with lifting equipment 

8428 Վերելակ, շարժասանդուղք, 
ճոպանուղի և այլն - - 15.7 61.9 

Lifting, handling, loading 
machinery nes 

8429 Ավտոուղեհարթիչ, միաշերեփ 
բեռնիչ,տոփանիչ և այլն 16.5 23.0 27.1 111.0 

Self-propelled earth moving, 
road making, etc machines 

8430 Այլ մեքենաներ և մեխանիզմներ 
1.5 0.5 - - 

Earth or snow moving, boring 
or pile driving machines 

8431 Բեռնման-բեռնաթափման, 
տեղափոխող և այլ մեքենաների 
մասեր 1.9 3.2 18.7 28.1 

Parts for use with lifting, 
moving machinery 

8432 Հողամշակման մեքենա, մասեր 
- - 3.2 14.7 

Agricultural machinery, soil 
preparation, cultivation 

8433 Բերքահավաքի, կալսելու, 
հնձելու մեքենա, մասեր - - 109.3 92.2 

Harvesting, produce clea-ning 
and grading machin. 

8434 Կթելու, կաթի մշակման և 
վերամշակման սարք 1.5 0.6 0.2 1.7 

Milking machines and dairy 
machinery 

8436 Գյուղատնտեսական, 
մեղվաբուծական, 
թռչնաբուծական այլ սարքեր, 
մասեր 0.3 0.0 0.8 13.1 

Machinery for feedstuffs, 
poultry, beekeeping 

8438 Սննդամթերքի, ըմպելիքի 
պատրաստման այլ 
սարքավորում, մասեր 5.1 6.0 1.7 11.3 

Industrial food and drink 
preparation machinery nes 

8441 Թղթի, ստվարաթղթի 
արտադրության այլ սարքեր, 
մասեր 3.0 9.4 3.0 11.4 

Machinery for paper pulp, 
paper, paperboard making nes 

8443 Տպագրական սարքավորում, 
մասեր 0.2 0.8 10.8 63.0 

Printing and ancillary 
machinery 

8445 Տեքստիլ մանրաթելի մշակման, 
արտադրության մեքենա - - 0.5 1.6 

Machines for processing textile 
fibres 

8450 Կենցաղային լվացքի մեքենա 
0.5 0.7 8.0 38.4 

Household, laundry-type 
washing machine, washer-drier

8451 Լվացող, քամող, չորացնող, 
արդուկող սարք 0.0 0.0 0.7 8.5 

Machinery nes, to clean, iron, 
impregnate textiles 

8452 Կարի մեքենա, ասեղ 
2.9 1.2 0.7 6.2 

Sewing machines (not book 
sewing), related furniture 

8453 Կաշվի և մորթու դաբաղման, 
մշակման սարք 5.8 4.2 - - 

Machinery for hide and leather 
work including footwear 

8455 Գլանման հաստոց, մասեր 
- - 0.0 0.1 

Metal-rolling mills and rolls 
thereof 

8458 Խառատային մետաղահատ 
հաստոց 5.4 3.0 0.1 0.4 

Lathes for removing metal 

8459 Գայլիկոնման,ֆրեզերային, 
ներտաշման հաստոց 22.9 6.4 0.0 4.9 

Machine tools except lathes to 
drill  

8460 Հաստոց սրող, հղկող, ողորկող 
8.6 1.6 3.2 15.8 

Sharpening, honing, lapping, 
grinding machine tools 

8461 Հաստոց երկայնառանդման, 11.1 4.0 - - Machine-tools for shaping 
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լայնառանդման և այլն metals, nes 
8462 Մետաղամշակման մեքենա 

(ծռելու, կտրելու) 30.9 9.8 13.6 13.4 
Machine-tools for forging, die-
stamping, bending metal 

8464 Քարի, կավի, ասբոցեմենտի 
մշակման հաստոց - - 0.2 6.6 

Machine-tool for working 
stone, ceramics, cold glass 

8465 Փայտի, ոսկորի, էբոնիտի, կոշտ 
պլաստմասսայի մշակման  0.6 0.0 5.6 40.2 

Machine tools for wood, cork, 
bone, hard plastics, etc 

8466 Մշակման հաստոցների 
բաղադրիչ մասեր 0.7 0.3 0.4 1.6 

Parts and accessories for 
machine tools 

8467 Ձեռքի գործիքներ օդաճնշման, 
հիդրավլիկ ոչ էլեկտրական 
շարժիչ 1.7 1.5 3.3 24.9 

Tools for working in the hand, 
non-electric motor 

8470 Հաշվասարք, դրամարկղային 
ապարատ 0.0 0.0 0.0 0.0 

Calculators, cash registers, 
ticket-machines, etc 

8471 Ավտոմատ հաշվիչ մեքենաներ, 
բլոկներ 0.0 0.9 2.0 163.8 

Automatic data processing 
machines (computers) 

8472 Գրասենյակային այլ սարքեր 
- - 0.0 0.0 

Office machines, non-
calculating 

8473 8469-8472 խմբերում նշված 
սարքերի բաղադրիչ մասեր 

0.0 0.0 0.1 4.6 

Parts, accessories, except 
covers, for office machines 
8469-8472 

8474 Սարք պինդ հանքանյութի 
տեսակավորման, լվացման, 
մանրանցման, աղալու, խառնելու - - 5.2 4.3 

Machinery to sort, screen, 
wash, etc mineral products 

8476 Առևտրային ավտոմատ (դրամ 
մանրող մեքենա), մասեր 0.0 2.5 2.9 29.6 

Automatic goods vending, 
money changing machines, etc 

8477 Ռետինի և պլաստմասսայի 
մշակման սարքավորում, մասեր 1.6 1.2 0.0 0.1 

Machinery for rubber, plastics 
industry 

8479 Հատուկ նշանակության մեքենա 
այլ տեղում չհիշատակված, 
մասեր 0.1 0.3 2.9 20.8 

Machines nes having individual 
functions 

8480 Կաղապարաշրջանակ, 
մետաղակաղապար, ձուլման 
նմուշօրինակ, կաղապար 0.1 0.7 0.4 3.5 

Moulds for metals (except 
ingot), plastic, rubber, etc 

8481 Ծորակ, փական, կափույր և 
մասեր 6.0 0.9 1.4 56.5 

Taps, cocks, valves for pipes, 
tanks, boilers, etc 

8482 Գնդիկավոր կամ անվավոր 
առանցքակալ - - 0.4 3.6 

Ball or roller bearings 

8483 Շարժահաղորդ լիսեռ, 
առանցքակալի տուփ 43.1 11.8 0.8 2.2 

Shafts, cranks, gears, clutches, 
flywheel, pulleys etc 

8484 Միջադիր թերթավոր մետաղից 
- - 0.4 1.4 

Gaskets and similar joints of 
metal sheet 

8501 Էլեկտրական գեներատոր և 
շարժիչ 26.5 10.3 0.2 1.8 

Electric motors and generators, 
except generating sets 

8502 Էլեկտրագեներատորային 
կայանք և պտտվող էլեկտրական 
փոխարկիչ - - 2.8 10.6 

Electric generating sets and 
rotary converters 

8503 Էլեկտրական գեներատորի 
բաղադրիչ մասեր - - 0.1 0.5 

Parts for electric motors and 
generators 

8504 Էլեկտրական 
հոսանքափոխարկիչ, ինդուկցիոն 
կոճ, հակազդիչ 5.0 15.8 0.9 13.6 

Electric transformers,static 
converters and rectifiers 

8505 Էլեկտրամագնիս, հաստատուն 
մագնիս - - 0.0 0.0 

Electro and permanent 
magnets, equipment using 
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magnets 
8506 Սկզբնական մարտկոց, մասեր 

- - 0.0 0.0 
Primary cells and primary 
batteries 

8507 Էլեկտրական կուտակիչ 
(ակումուլյատոր), մասեր 0.0 0.0 4.8 22.3 

Electric accumulators 

8508 Փոշեկուլ 0.0 0.0 1.0 11.4 Vacuum cleaner 
8509 Էլեկտրատեխնիկական 

կենցաղային սարք, մասեր 0.3 1.3 1.5 18.4 
Domestic appliances, 
incorporating electric motor 

8510 Էլեկտրաածելի, մասեր 
- - 0.0 1.8 

Shavers and hair clippers, 
electric 

8511 Ներքին այրման շարժիչի 
գործարկման 
էլեկտրասարքավորում, մասեր - - 1.2 10.2 

Ignition/starter equipment, 
internal combustion engine 

8512 Էլեկտրական լուսավորման, 
ազդանշանային սարք, ապակե 
մաքրիչ, մասեր 0.0 0.1 0.5 8.0 

Electric lighting, signal 
equipment, car electrics nes 

8513 Ձեռքի էլեկտրական լապտեր, 
մասեր 0.0 0.0 0.0 0.1 

Portable battery, magneto 
electric lamps 

8514 Արդյունաբերական էլեկտրական 
վառարան, մասեր - - 3.4 20.1 

Industrial, laboratory electric 
furnaces, ovens, etc 

8515 Էլեկտրական, լազերային և այլ 
զոդման մեքենա, մասեր 0.1 0.8 1.4 9.2 

Electric solder, weld, braze,hot 
metal spray equipment 

8516 Էլեկտրական տաքացուցիչ, 
սրճեփ, վարսահարդար, արդուկ 
և այլն, մասեր 1.7 5.1 9.1 117.3 

Electric equipment with 
heating element, domestic etc 

8517 Հեռախոսային և հեռագրային 
ապարատ,մոդեմ, մասեր 0.0 0.1 0.4 47.1 

Electric apparatus for line 
telephony, telegraphy 

8518 Խոսափող, բարձրախոս, 
ականջակալ և այլն, մասեր 0.3 0.1 4.5 82.4 

Audio-electronic equipment, 
except recording devices 

8519 Էլեկտրանվագարկիչ 
0.2 0.9 3.1 55.8 

Electronic sound reproducing 
equipment, non-recording 

8521 Տեսագրող և 
տեսավերարտադրող 
սարքավորում - - 0.2 7.1 

Video recording and 
reproducing apparatus 

8522 8519-8521 խմբերում նշված 
սարքերի մասեր 

- - 0.0 0.1 

Parts, accessories of audio, 
video recording equipment  of 
8519-8521 

8523 Ձայնակրիչ, սկավառակ, 
նմանատիպ իրեր (չգրառած) 0.3 1.0 0.6 9.0 

Prepared unrecorded sound 
recording media (non-photo) 

8525 Ռադիո, հեռուստատեսության 
հաղորդման սարքավորում, 
ֆաքս, տեսախցիկ 0.0 0.0 0.2 23.1 

Radio and TV transmitters, 
television cameras 

8526 Հեռահար ղեկավարման 
ռադիոսարքավորում - - 0.0 2.5 

Radar, radio navigation and 
remote control apparatus 

8527 Ռադիոընդունիչ 
0.0 0.0 0.0 3.2 

Radio, radio-telephony 
receivers 

8528 Հեռուստացույց 
1.6 5.1 12.7 444.7 

Television receivers, video 
monitors, projectors 

8529 Ռադիոսարքի և հեռուստացույցի 
բաղադրիչ մասեր 0.0 0.0 3.5 13.1 

Parts for radio, tv transmission, 
receive equipment 

8531 Էլեկտրաազդանշանային սարք 
հրդեհի, գողության, մասեր - - 0.0 0.8 

Electric sound or visual signal 
equipment nes 

8536 Էլեկտրական սարք հոսանքի 
անջատման, ընդհատման, 13.0 27.0 0.4 4.2 

Electrical switches, connectors, 
etc, for <1kV 
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պաշտպանության համար <1կվ 
8537 Էլեկտրական սարքերի 

ղեկավարման վահանակ - - 0.1 15.9 
Electrical power, etc, control 
and distribution boards 

8538 8535-8537 խմբերում նշված 
սարքերի մասեր 

0.1 0.2 0.0 0.5 

Parts for electrical switches, 
protectors, connectors of  8535-
8537 

8539 Շիկացման էլեկտրական, 
գազալիցքավորման լամպ, 
մասեր 0.0 0.6 2.4 26.6 

Electric filament, discharge 
lamps 

8540 Կատոդով էլեկտրոնային լամպ, 
խողովակ, մասեր - - 0.0 0.9 

Thermionic and cold cathode 
valves and tubes 

8541 Դիոդ, տրանզիստոր, համանման 
կիսահաղորդիչներ, մասեր 0.0 0.1 0.0 3.2 

Diodes, transistors, semi-
conductors, etc 

8543 Էլեկտրական մեքենա և 
ապարատ հատուկ 
նշանակության, մասեր - - 1.5 22.2 

Electrical machinery and 
apparatus, nes 

8544 Մեկուսացված էլեկտրական 
հաղորդալար 0.0 0.0 2.9 25.1 

Insulated wire and cable, 
optical fibre cable 

8545 Ածխային էլեկտրոդ, 
խոզանակ,ածուխներ լամպի կամ 
մարտկոցի - - 0.0 0.0 

Carbon electrodes, brushes and 
electrical items nes 

8607 Լոկոմոտիվի, տրամվայի, 
շարժակազմի մասեր 1.1 0.7 0 0 

Parts of railway, tramway 
locomotives, rolling-stock 

8609 Բեռնարկղ 
- - 4.2 4.0 

Cargo containers designed for 
carriage of goods 

8701 Տրակտոր 
- - 3.6 7.7 

Tractors (other than works, 
warehouse equipment) 

8702 Ա/մեքենա (10 և ավելի մարդ 
տեղափոխելու համար) 138.2 139.0 374.8 1024.3 

Public-transport type passenger 
motor vehicles 

8703 Ավտոմեքենա մարդատար 
1024.8 5129.9 32914.7 147182.6 

Motor vehicles for transport of 
persons (except buses) 

8704 Ավտոմեքենա բեռնատար 
380.5 566.2 3722.0 10096.8 

Motor vehicles for the 
transport of goods 

8705 Ավտոմեքենա հատուկ 
նշանակության - - 109.8 65.9 

Special purpose motor vehicles 

8706 Ամրաշրջանակ(շասսի) շարժիչով 
- - 0.3 0.5 

Motor vehicle chassis fitted 
with engine 

8707 Ավտոմեքենայի թափք (խցիկը 
ներառյալ) - - 1.7 6.0 

Bodies (including cabs), for 
motor vehicles 

8708 Ավտոմեքենայի մասեր 
3.4 7.3 51.8 200.7 

Parts and accessories for motor 
vehicles 

8711 Մոտոցիկլետ,շարժիչով հեծանիվ 
- - 5.6 124.0 

Motorcycles, bicycles etc with 
auxiliary motor 

8712 Հեծանիվ (երկանիվ և այլ 
տեսակի) 0.1 0.5 0.8 6.8 

Bicycles, other cycles, not 
motorized 

8713 Հաշմանդամների սայլակ 
- - 0.1 2.0 

Invalid carriages, wheelchairs, 
including motorized 

8714 Մոտոցիկլետի, հեծանիվի, 
հաշմանդամի սայլակի մասեր - - 0.1 0.4 

Parts and accessories of 
bicycles, motorcycles, etc 

8715 Մանկական սայլակ, մասեր 
0.1 0.9 0.4 2.6 

Baby carriages and parts 
thereof 

8716 Կցանք և այլ ոչ ինքնաշարժ 
տրանսպորտային միջոց, մասեր 6.8 1.7 447.9 441.1 

Trailers and non-mechanically 
propelled vehicle nes 

8903 Զբոսանավ, առագաստանավակ, - - 11.2 64.6 Yachts, pleasure, sports vessels, 
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թիանավակ rowing boats, canoes 
8907 Լողացող այլ միջոցներ (բացի 

նավերից) - - 0.1 0.3 
Floating structures nes (rafts, 
stages, buoys/beacons) 

9004 Ակնոց, պաշտպանական ակնոց 
- - 0.0 3.6 

Spectacles, goggles etc., 
corrective or protective 

9005 Հեռադիտակ և այլ օպտիկական 
խողովակ, մասեր 0.0 0.0 0.0 1.1 

Binoculars, monoculars, 
telescopes, etc 

9006 Լուսախցիկ, լուսաբռնկիչ, մասեր 
- - 0.1 3.2 

Photographic cameras (except 
cine), accessories 

9007 Կինոսարքավորում, մասեր 
- - 0.1 4.4 

Cinematographic cameras and 
projectors 

9010 Ֆոտո և կինո սարքավորում այլ 
տեղում չնշված, մասեր 0.0 0.1 0.0 0.2 

Equipment for photographic 
laboratories nes 

9011 Օպտիկական բարդ 
մանրադիտակ, մասեր - - 0.1 2.2 

Compound optical microscopes

9014 Կողմնացույց, մասեր 
- - 0.0 0.1 

Navigational instruments, 
direction finding compasses 

9015 Երկրաբանական սարքավորում 
և գործիք, մասեր 0.0 0.0 0.0 0.1 

Survey, oceanographic, 
meteorological instruments etc 

9017 Գծագրական գործիք, մասեր 
0.0 0.0 0.0 0.0 

Drawing, mathematical, length 
measuring instruments 

9018 Բժշկական, վիրաբուժական, 
ատամնաբուժական  սարք - - 0.2 17.7 

Instruments etc for medical, 
surgical, dental, etc use 

9019 Մերսման, թերապևտիկ, 
արհեստական շնչառության 
սարք - - 1.4 18.9 

Therapeutic appliances, nes 

9021 Ձեռնափայտ, վնասվածքների 
բուժման այլ պարագա, մասեր 0.0 0.4 0.0 15.3 

Orthopaedic appliances 

9022 Ռենտգենյան ապարատ 
բժշկական, մասեր - - 0.0 1.8 

Equipment using X-rays, alpha, 
beta, gamma rays 

9023 Ցուցադրական, ուսուցողական 
սարքավորում - - 0.0 0.0 

Instruments, apparatus and 
models, for demonstration 

9024 Նյութի մեխանիկական 
հատկությունը փորձարկող 
սարք, մեքենա, մասեր  - - 0.0 4.9 

Machines for testing 
mechanical properties of 
material 

9025 Հեղուկի ջերմաչափ, հրաչափեր, 
բարոմետրեր, հիդրոմետրեր, 
խոնավաջերմաչափեր 0.2 0.5 0.0 0.1 

Hydrometers, thermometers, 
barometers, etc 

9026 Հեղուկի, գազի փոփոխական 
բնութագրիչների չափման, 
հսկողության սարք, մասեր   - - 0.0 5.3 

Equipment to measure fluid 
flow, level, pressure, etc 

9027 Ֆիզիկական կամ քիմիական 
անալիզի սարք, մասեր - - 0.0 7.4 

Equipment for physical and 
chemical analysis 

9028 Հաշվիչ հեղուկի, գազի, 
էլեկտրաէներգիայի, մասեր - - 0.0 0.7 

Gas, liquid or electricity supply 
or production meters 

9030 Էլեկտրական մեծությունների 
չափման, հսկման սարք, մասեր - - 0.0 0.7 

Instruments to check or 
measure electricity, radiation 

9031 Հսկման, չափման այլ սարք, 
մեքենա, մասեր - - 0.4 5.8 

Measuring or checking 
instruments nes 

9032 Ավտոմատ ղեկավարման, 
կարգավորման սարք, մասեր 0.3 0.7 0.0 2.0 

Automatic regulating or 
controlling equipment 

9101 Ժամացույց ձեռքի, գրպանի 
թանկարժեք, ոչ թանկարժեք 
մետաղից - - 0.0 0.0 

Watches with case of, or clad 
with, precious metal 
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9102 Ձեռքի, գրպանի այլ ժամացույց 
0.0 9.0 0.1 29.2 

Watches with case of, or clad 
with, of base metal 

9105 Զարթուցիչ, պատի ժամացույց և 
այլն 0.2 17.2 1.1 8.5 

Other clocks 

9106 Ժամանակի և օրերի հաշվառման 
սարք - - 0.0 0.0 

Time of day recorders, time 
registers, etc 

9108 Ժամացույցի մեխանիզմ (ձեռքի, 
գրպանի) 0.1 10.9 0.0 4.8 

Watch movements, complete 
and assembled 

9113 Ժամացույցի գոտի, ժապավեն, 
ապարանջան, մասեր 0.0 1.2 - - 

Watch straps, bands, bracelets, 
and parts thereof 

9114 Ժամացույցի այլ մասեր - - 0.0 0.0 Other clock or watch parts 
9201 Դաշնամուր և այլ 

ստեղնալարային գործիք 8.2 30.7 0.4 2.4 
Pianos, harpsichords, keyboard 
string instruments nes 

9202 Լարային գործիք 
0.1 70.1 0.0 0.8 

Other string musical 
instruments 

9205 Փողային երաժշտական գործիք 
0.0 0.1 - - 

Wind musical instruments nes 
(brass, wood,bagpipes) 

9206 Երաժշտական հարվածային 
գործիք - - 0.1 1.8 

Percussion musical instruments

9207 Էլեկտրական երաժշտական 
գործիք 0.3 1.5 0.2 6.0 

Musical instruments electrical, 
requiring amplifier 

9209 Երաժշտական գործիքների 
մասեր - - 0.0 0.2 

Parts and accessories for 
musical instruments 

9401 Կահույք նստելու, մասեր 
5.6 7.7 177.5 903.5 

Seats (except dentist, barber, 
etc chairs) 

9402 Կահույք բժշկական, մասեր 
- - 3.3 15.5 

Medical, dental, surgical, 
veterinary furniture, parts 

9403 Այլ կահույք, մասեր 
19.7 51.5 458.4 1810.1 

Other furniture and parts 
thereof 

9404 Անկողնային կահավորման 
պարագա, քնապարկ 0.4 0.6 11.1 56.0 

Mattress supports, mattresses, 
bedding 

9405 Լուսավորման ջահ, լամպ, 
լուսարձակ, մասեր 0.7 10.1 22.3 204.1 

Lamps and lighting fittings, 
illuminated signs, etc 

9406 Շինարարական հավաքովի 
կոնստրուկցիա - - 292.8 196.0 

Prefabricated buildings 

9503 Այլ խաղալիք 
0.7 1.5 2.9 18.6 

Other toys, scale models, 
puzzles, etc 

9504 Սեղանի կամ սենյակի զվարճալի 
խաղեր, կեգլախաղ 0.2 0.7 21.6 101.6 

Articles for funfairs, table and 
parlour games 

9505 Տոնահանդեսային, զվարճանքի 
պարագաներ 0.0 0.1 0.6 3.9 

Festive, carnival and other 
entertainment articles 

9506 Մարզական պարագաներ, 
ջրավազան, մասեր 1.0 3.4 13.4 65.9 

Equipment for gymnastics, 
sports, outdoor games nes 

9507 Ձկնորսական կարթ, կեռիկ, այլ 
որսորդական պարագա 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fishing and hunting 
equipment, requisites nes 

9508 Կարուսել, ճոճանակ, 
հրաձգարան, շրջիկ թատրոն, 
կրկես 0.0 0.0 0.8 6.7 

Play, fair-ground equipment, 
travellng circus, theatre 

9601 Մշակված փղոսկր, եղջյուր, զրահ 
և այլն - - 0.0 0.0 

Worked ivory, other animal 
carving material 

9603 Ավել, խոզանակ, շվաբր 
0.0 0.0 0.3 4.5 

Brooms, brushes, mops, feather 
dusters, paint pads etc 

9604 Մաղ, քարամաղ ձեռքի - - 0.0 0.0 Hand sieves and hand riddles 
9605 Ճամփորդական հավաքածու - - 0.0 0.0 Travel sets, toilet, sewing, shoe, 
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ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ- 
EXPORT 

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ- 
IMPORT 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

քանակը,  
տոննա 

հազ. 
դոլար 

Ծած-
կա-
գիրը 
Code 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ   ԵՆԹԱԽՄԲԻ  
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

volume   
ton 

thous.       
US $ 

SUBGROUP   NAME 

clothes cleaning 
9606 Կոճակ, գամ, ճարմանդ, կոճակի 

կաղապար, մասեր 0.1 0.2 - - 
Buttons, press and snap 
fasteners, etc 

9607 Ճարմանդ, շղթա, մասեր 
0.0 0.0 0.0 0.1 

Slide fasteners and parts 
thereof 

9608 Ինքնահոս, թանաք, գրելու 
փետուր, մասեր - - 0.1 1.1 

Pens (writing), mechanical 
pencils, parts 

9609 Մատիտ, կավիճ 
- - 0.0 0.0 

Pencils (ordinary), pencil leads, 
chalks, pastels etc 

9610 Գրիֆելային տախտակներ գրելու 
և նկարելու համար 0.0 0.0 0.0 0.0 

Slates and boards with writing 
or drawing surfaces 

9611 Դաջման կամ կնքման դրոշմակ, 
դրոշմ - - 0.0 0.0 

Hand printing, dating and 
numbering devices, etc 

9613 Վառիչ (գրպանի, սեղանի), 
մասեր - - 0.4 4.3 

Cigarette and other lighters, 
lighter parts 

9614 Ծխամորճ, մասեր 
- - 0.0 0.4 

Smoking pipes, cigar and 
cigarette holders, parts 

9615 Սանր, մազի ամրակ, բիգուդի, 
մասեր - - 0.3 1.7 

Combs, hair slides, pins and 
similar ornaments 

9616 Հոտավետ և հիգիենիկ 
հեղուկացիր, մասեր - - 0.3 3.8 

Scent, toilet sprays, puffs and 
pads for cosmetics 

9617 Թերմոս, մասեր 
- - 0.0 0.3 

Vacuum flasks etc, parts 
thereof except inner 

9618 Մանեկեն 
- - 0.2 2.7 

Tailors dummies, display 
dummies and automata 

9619 Ուրիշ խմբերի մեջ չմտած 
ապրանքներ 0.0 30.2 0.1 32.9 

Commodities not specified 
elsewhere  

9701 Ձեռքով արված նկար 
2.9 623.4 1.1 365.2 

Paintings, drawings, pastels, 
collages etc, hand made 

9702 Փորագրանկարի, Էստամպի, 
վինատպության բնօրինակներ 0.0 10.0 - - 

Original engravings, prints and 
lithographs 

9703 Քանդակների, արձանիկների 
բնօրինակներ 3.3 19.8 1.2 99.3 

Original sculptures and 
statuary, in any material 

9704 Նամականիշ կամ պետական 
տուրքի դրոշմանիշ - - 0.0 0.0 

 Mark post or marks 
govermentdutys 

9706 Հնաոճ իրեր 100-ից ավելի 
տարիքով 0.4 156.4 0.1 6.4 

Antiques older than one 100 
years 

 


