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ք. Ստեփանակերտ 

 «ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 15-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 39-ՐԴ 
ԿԵՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
  

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-

րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Սահմանել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-րդ 

կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

«Հաստատում եմ» 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Հավելված  
Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի 
 հունիսի 23-ի N 106-Ն որոշման 

 
  

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 15-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 39-ՐԴ 
ԿԵՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

 
1. Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-րդ 

կետի՝ ավելացված արժեքի հարկից ազատվում է արտադրողի կողմից Արցախի 

Հանրապետությունում արտադրված ռազմական նշանակության արտադրանքի 

իրացումը: 

2. Ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնության կիրառության 

նպատակով ռազմական նշանակության արտադրանքին դասվում են` 

 

Հ/Հ ԱՏԳ ԱԱ 
ԾԱԾԿԱԳԻՐ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ՌՆ 1. 9301 
9302 00 000 0 
9303 20 
9303 90 000 0 
9013 10 000 0 
9305 91 000 0 

Հարթափող զենքեր, որոնց տրամաչափը չի գերազանցում 20 մմ, այլ հրացաններ 
և ավտոմատ զենքեր 12,7 մմ տրամաչափով (տրամաչափը` 0,50 դյույմ) կամ ավելի 
պակաս և հավելյալ հարմարանքներ, ինչպես նշված է ստորև, և ներառյալ հատուկ 
նախագծված բաղադրամասերը. 
ա. հրացաններ և համակցային ատրճանակներ, ատրճանակներ, գնդացիրներ, 
ինքնաձիգներ և համազարկային հրազեններ.  
բ.հարթափող զենքեր, ինչպես նշված է ստորև. 
1.հարթափող զենքեր, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար, 
2. այլ հարթափող զենքեր, ինչպես նշված է ստորև.   
ա. լրիվ ավտոմատ տեսակի զենքեր,   
բ. կիսաավտոմատ կամ պոմպային մղումով աշխատող զենքեր.   
գ. առանց պարկուճի զինամթերք օգտագործող զենքեր.  
դ. խլացուցիչներ, հրացանին ամրացվող հատուկ մասեր, փամփուշտների 
պահունակներ, զենքերի օպտիկական մասեր և զենքերի համար ցոլքի մեղմիչներ, 
որոնք հատկանշված են ՌՆ 1.ա, ՌՆ 1.բ կամ ՌՆ 1.գ կետերում:  

ՌՆ 2. 9301  
9301 20 000 0 
9301 90 000  
9305  
9306  
9013 10 000 0 

Հարթափող զենքեր, որոնց տրամաչափը գերազանցում է 20 մմ-ը, այլ հրացաններ 
և ավտոմատ զենքեր 12,7 մմ տրամաչափով (տրամաչափը ` 0,50 դյույմ), 
հեռանետող զենքեր և հավելյալ հարմարանքներ, ինչպես նշված է ստորև, և դրանց 
հատուկ նախագծված բաղադրամասերը.  
ա. թնդանոթներ, գաուբիցաներ, հրանոթներ, ականանետներ, հակատանկային 
զենքեր, հրթիռանետներ, ռազմական հրացրիչներ, ինքնաձիգեր, հետհարված 
չառաջացնող հրացաններ, հարթափող զենքեր և զենքի հատկանիշները 
մեղմացնող հարմարանքները ներառյալ,   
բ. ռազմական ծուխ, գազ և պիրոտեխնիկա հեռանետող զենքերը կամ 
գեներատորները, որոնք հատուկ նախատեսված կամ ձևափոխված են ռազմական 
նպատակներով օգտագործման համար, 
գ. զենքերի օպտիկական հարմարանքներ և օպտիկական հարմարանքների 



ամրակցման համար հարմարանքներ, որոնք ունեն հետևյալ բոլոր հատկանիշները, 
1) հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար, 
2) հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար և ՌՆ 2.ա կետում 
նշված զենքերի համար. 
դ. ՌՆ 2.ա կետում նկարագրված զենքերի համար հատուկ նախագծված հենոցներ 
և արձակվող փամփուշտի պահեստարաններ: 

ՌՆ 3. 9305 20 000 
9306 

Զինամթերք և պայթուցիչ տեղադրող սարքեր, ինչպես նշված է ստորև, և հատուկ 
դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր.  
ա. զինամթերք այն զենքերի համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 1, ՌՆ 2 կամ ՌՆ 
12 կետերում,  
բ. պայթուցիչ տեղադրող սարքերի համար հատուկ նախագծված զինամթերք, 
որոնք հատկանշված են ՌՆ 3.ա կետում: 

ՌՆ 4. 3602 00 000 0 
3603 00  
3604 90 000 0 
9306 
9014 20 
9014 80 000 
9014 90 000 0 
9015 10 

Ռումբեր, տորպեդոներ, հրթիռներ, հեռահար հրթիռներ, այլ պայթուցիչ սարքեր և 
լիցքեր և հարակից սարքավորումներ և հավելյալ հարմարանքներ, ինչպես նշված է 
ստորև, և նրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.  
ա. ռումբեր, տորպեդոներ, նռնակներ, ծխահարող տուփեր, տարողություններ 
(նռնակներ), հրթիռներ, ականներ, ղեկավարվող հրթիռներ, խորքային լիցքեր, 
կառուցաքանդման լիցքեր, կառուցաքանդման սարքեր, կառուցաքանդման 
ամբողջական լրակազմեր, «պիրոտեխնիկական» սարքեր, փամփուշտներ և 
սիմուլյատորներ (այսինքն, սարքավորում, որը նմանակում է վերոհիշյալ 
ապրանքներից որևէ մեկի հատկանիշները), որոնք հատուկ նախատեսված են 
ռազմական օգտագործման համար. 
բ. այն սարքավորումը, որն ունի բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  
1.հատուկ նախագծված է ռազմական օգտագործման համար,  
2. հատուկ նախագծված է հետևյալներին վերաբերող յուրաքանչյուր գործողության 
համար. 
ա. այն առարկաները կամ պարագաները, որոնք հատկանշված են ՌՆ 4.ա կետում 
կամ  
բ. իմպրովիզացված պայթուցիչ սարքերը (IEDs).  
գ. օդային կառավարվող հրթիռներից պաշտպանող համակարգեր (AMPS):  

 ՌՆ 5. 8525 50 000 0 
8525 60 000 
8526 
8527 21 
8526 91 
8526 92 000 
9023 00 800 0 
9013 10 000 0 

Կրակի ղեկավարման և դրան առնչվող ազդանշանային և զգուշացնող 
սարքավորումներ և հարակից համակարգեր, փորձարկման և տեղայնացման և 
արգելակող կամ խափանիչ սարքավորում, ինչպես նշված է ստորև, որոնք հատուկ 
նախագծված են ռազմական օգտագործման համար, և դրանց հատուկ 
նախագծված բաղադրիչները ու հավելյալ հարմարանքները.  
ա. զենքերի օպտիկական մասեր, ռմբանետման համակարգիչներ, հրանոթների 
ուղղորդման սարքավորում և զենքերի վերահսկման համակարգեր,  
բ. նշանառման, նպատակաուղղման, տարածության չափման, հետախուզման կամ 
հետապնդման համակարգեր, բացահայտման, տվյալների ամբողջականացման, 
ճանաչման կամ ինքնության հաստատման սարքավորում և սենսորների միացման 
սարքավորում,  
գ. խափանող սարքավորում այն պարագաների համար, որոնք հատկանշված են 
ՌՆ 5.ա կամ ՌՆ 5.բ կետերում,  
դ. դաշտային փորձարկման կամ տեղայնացման սարքավորումներ, որոնք հատուկ 
նախագծված են այն առարկաների կամ պարագաների համար, որոնք 
հատկանշված են ՌՆ 5.ա կամ ՌՆ 5.բ, ՌՆ 5.գ կետերում: 

ՌՆ 6. 8702 10 119 
8702 90 119 0 
8702 90 319 0 
8703 10 180 0 
8703 31 109 0 
8704 10 108 0 

Վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, ինչպես նշված է 
ստորև. 
ա. վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, որոնք հատուկ 
նախագծված կամ փոփոխված են` ռազմական օգտագործման համար, 
բ. այլ վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, ինչպես նշված 
է ստորև. 



8704 10 900 0 
8704 21 100 0 
8704 22 100 0  
8704 23  
8704 31 100 0  
8705 10 001 0 
8705 10 009 
8705 90  
8707 90 900  
8708 10 900  
8708 29  
8709 11 100 0 
8709 11 900 0  
8709 19  
8709 90 000 0 
8716 10 980 0 
8716 20 000 0 
8716 90 900 0  
8716 39 500 2 
8716 39 500 9 

1. փոխադրամիջոցներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշները. 
ա. արտադրված կամ հարմարեցված են նյութերով կամ բաղադրիչներով՝ 
ապահովելու համար երրորդ կամ ավելի բարձր մակարդակի բալիստիկ 
պաշտպանություն (NIJ 0108.01, 1985 թվականի սեպտեմբեր կամ համեմատելի 
ազգային ստանդարտով), 
բ. առջևի և հետևի անիվների համար միաժամանակյա հաղորդում ապահովելու 
համար շարժահաղորդում՝ ներառյալ այն փոխադրամիջոցները, որոնք բեռներ 
կրելու նպատակով՝ թե՛ շարժման ընթացքում, թե՛ դադարի՝ ունեն հավելյալ 
անիվներ, 
գ. 4,500 կգ գերազանցող ընդհանուր փոխադրամիջոցի քաշի կարգ,  
դ. արտաճանապարհային օգտագործման համար նախատեսված կամ 
ձևափոխված, 
2. բաղադրիչներ, որոնք ունեն հետևյալ բոլոր հատկանիշները. 
ա. հատուկ նախագծված են ՌՆ 6.բ.1-ին ենթակետում նշված փոխադրամիջոցների 
համար, 
բ. կարող են III մակարդակի կամ ավելի բարձր մակարդակի պաշտպանություն 
նախատեսել բալիստիկ հրթիռներից (NIJ 0108.01, 1985 թվականի սեպտեմբեր կամ 
համեմատելի ազգային ստանդարտով): 

ՌՆ 7. 3817 00 500 0  
3817 00 800 0  
2903 11 000 0 
2903 12 000 0 
2903 13 000 0  
2903 14 000 0  
2903 15 000 0  
2903 19 000 0 
2903 21 000 0  
2903 22 000 0  
2903 23 000 0  
2903 39  
2844 40 100 0  
2844 40 200 0  
2844 40 300 0  
2844 40 800 0 
2801 10 000 0 
2806 10 000 0 
2806 20 000 0 
2711 14 000  
2711 19 000 0 
2901 22 000 0 
3002 20 000  
3002 90  
2901 21 000 0 
2901 22 000 0  
2901 23 000 0 
2901 29 000 0 
2901 24 000 0 
2902 11 000 0 
2811 12 000 0 
2811 19 800 0 
2837 20 000 0 

Քիմիական նյութեր, «կենսաբանական նյութեր», «զանգվածային 
անկարգությունների վերահսկման նյութեր», ռադիոակտիվ նյութեր, հարակից 
սարքավորումներ, բաղադրամասեր և նյութեր, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. կենսաբանական նյութեր կամ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք մարդկային զոհեր, 
կորուստներ կամ կենդանական կորուստներ պատճառելու նպատակով, նաև 
սարքավորումներ շարքից հանելու, գյուղատնտեսական բերքը կամ շրջակա 
միջավայրը վնասելու համար.  
բ. քիմիական զինանյութեր (CW), ներառյալ. 
1. քիմիական զինանյութ նյարդային ագենտներ.   
ա. O-Ալքիլ (հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, ներառյալ ցիկլոալքիլ) ալքիլ 
(մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) – ֆոսֆոնոֆլուորիդատները, ինչպես 
օրինակ. Զարինը (GB): O-իզոպրոպիլֆոսֆոնոֆլուորիդատը (CAS 107-44-8), և 
Զոմանը (GD): O-Ֆինակոլիլ մեթիլֆոսֆոնոֆլուորիդատը (CAS 96-64-0),   
բ. O-Ալքիլ (հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, ներառյալ ցիկլոալքիլը) N,N-
դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆորամիդոցիանիդատները, 
ինչպես օրինակ Տաբուն (GA):O-Էթիլ N,N- դիմեթիլֆոսֆորամիդոցիանիդատը (CAS 
77-81-6), 
գ. O-Ալքիլ (H կամ հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, ներառյալ ցիկլոալքիլը) 
S-2-դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ)-ամինոէթիլ ալքիլ (որոնք 
արտադրվել են որպես մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) 
ֆոսֆոնոթիոլատները և համապատասխան ալքիլատները և պրոտոնացված 
աղերը, ինչպես օրինակ. VX: O-էթիլ S-2-դիզոպրոպիլամինոէթիլ մեթիլ 
ֆոսֆոնոթիոլատը (CAS 50782-69-9),  
2. քիմիական զինանյութեր.   
ա. ծծմբային մանանեխներ, ինչպես օրինակ.  
1. 2-Քլորոէթիլքլորոմեթիլսուլֆիդ (CAS 2625-76-5), 2. Բիս (2-քլորոէթիլ) սուլֆիդ 
(CAS 505-60-2), 3. Բիս (2-քլորոէթիլթիո) մեթան (CAS 63869-13-6), 4. 1,2-բիս (2-
քլորոէթիլթիո) էթան (CAS 3563-36-8), 5. 1,3- բիս (2-քլորոէթիլթիո)-էն-պրոպան 
(CAS 63905-10-2), 6. 1,4-բիս (2-քլորոէթիլթիո)-էն-բութան (CAS 142868-93-7), 7. 1,5-
բիս (2-քլորոէթիլթիո)-էն-պենտան (CAS 142868-94-8), 8. Բիս (2- 
քլորոէթիլթիոմեթիլ) եթեր (CAS 63918-90-1), 9.Բիս (2-քլորոէթիլթիոէթիլ) եթեր (CAS 
63918-89-8),   
բ. լյուիսիտներ, ինչպես օրինակ. 1. 2-քլորովինիլդիքլորոարսին (CAS 541-25-3), 2. 



Թրիս (2-քլորովինիլ) արսին (CAS 40334-70-1), 3. Բիս (2-քլորովինիլ) քլորոարսին 
(CAS 40334-69-8),  
գ. ազոտային մանանեխներ, ինչպես օրինակ. 1. HN1: բիս (2-քլորոէթիլ) էթիլամին 
(CAS 538-07-8), 2. HN2: բիս (2-քլորոէթիլ) մեթիլամին (CAS 51-75-2), 3. HN3: բիս 
(2-քլորոէթիլ) ամին (CAS 555-77-1),   
3. քիմիական զինանյութեր/անդամալուծող ագենտներ, ինչպես օրինակ. ա. 3-
քվինուքլիդինիլ բենզիլատ (BZ) (CAS 6581-06-2),   
4. քիմիական զինանյութեր/տերևաթափող ագենտներ, ինչպես օրինակ.   
ա. բութիլ 2-քլորո-4-ֆլուորոֆենոքսիացելատ (LNF),   
բ. 2,4,5-տրիքլորոֆենոքսիացետիկ թթու (CAS 93-76-5) խառնված 2,4-
դիքլորոֆենոքսիացետիկ թթվի (CAS 94-75-7) հետ (Օրանժ) (CAS 39277-47-9),  
գ. քիմիական զինանյութեր/բինար նախանյութեր և հիմնական նախանյութեր, 
ինչպես նշված է ստորև. 1. Ալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆոնիլ 
դիֆլուորիդներ, ինչպես օրինակ. DF` մեթիլ ֆոսֆոնիլդիֆլուորիդ (CAS 676-99-3), 2. 
O-Ալքիլ (H կամ հավասար կամ ավելի քիչ քան C10, ներառյալ ցիկլոալքիլ) O-2-
դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ)-ամինոէթիլ ալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-
պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆոնիտներ և համապատասխան ալքիլացված և 
պրոտոնացված աղեր, ինչպես օրինակ. QL: O-Էթիլ Օ-2-դի-իզոպրոպիլամինոէթիլ 
մեթիլֆոս-ֆոնիտ (CAS 57856-11-8), 3. Քլորոզարին. O-իզոպրոպիլ 
մեթիլֆոսֆոնոքլորիդատ (CAS 1445-76-7), 4. Քլորոզոման. O-պինաքոլիլ 
մեթիլֆոսֆոնոքլորիդատ (CAS 7040-57-5), 
դ.«Անկարգություններ կարգավորող ագենտներ», ակտիվ բաղադրության 
քիմիկատներ և ներառյալ դրանց միացություններ.   
1. a-Բրոմոբենզենացետոնիտրիլ, (Բրոմոբենզիլ ցիանիդ) (CA) (CAS 5798-79-8), 
2. [(2-քլորոֆենիլ) մեթիլեն] պրոպանեդինիտրիլ, (o-
քլորոբենզիլիդենեմալոնոնիտրիլ) (CS) (CAS 2698-41-1),   
3. 2-Քլորո-1-ֆենիլէթանոն, Ֆենիլացիլիկ քլորիդ  (w-քլորոացետոֆենոն) (CN) (CAS 
532-27-4), 
4.Դիբենզ-(b,f)-1,4-օքսազեֆին, (CR) (CAS 257-07-8),   
5. 10-Քլորո-5,10-դիհիդրոֆենոարսազին, (Ֆենարսազին քլորիդ), (Ադամսիտ), (DM) 
(CAS 578-94-9),   
6. N-Նոնանոիլմորֆոլին, (MPA) (CAS 5299-64-9), 
ե. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված կամ փոփոխված է ռազմական 
օգտագործման համար, նախագծված կամ փոփոխված է հետևյալից որևէ մեկը 
տարածելու համար և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.   
1. նյութեր կամ ագենտներ, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա, ՌՆ 7.բ կամ ՌՆ 7.դ 
կետերում կամ 2. քիմիական զինանյութերի ագենտներ, որոնք պատրաստված են 
այն նախանյութերից, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.գ կետում, 
զ. պաշտպանական և ախտազերծող սարքավորումներ, որոնք հատուկ 
նախագծված կամ փոփոխված են ռազմական օգտագործման համար, դրանց 
բաղադրամասերը և քիմիական խառնուրդները, ինչպես նշված է ստորև.  
1. սարքավորում, որը նախագծված կամ փոփոխված է այնպիսի նյութերի դեմ 
պաշտպանվելու համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա, ՌՆ 7.բ կամ ՌՆ 7.դ 
կետերում և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրիչներ.   
2. սարքավորում, որը նախագծված կամ փոփոխված է այն առարկաները 
ախտազերծելու համար, որոնք ախտահարվել են այնպիսի նյութերով, որոնք 
հատկանշված են ՌՆ 7.ա կամ ՌՆ 7.բ կետերում և դրանց համար հատուկ 
նախագծված բաղադրիչներ. 
3. քիմիական խառնուրդներ, որոնք հատուկ մշակվել են կամ ձևավորվել այն 
առարկաները ախտազերծելու համար, որոնք ախտահարվել են այնպիսի 
նյութերով, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա կամ ՌՆ 7.բ կետերում,   
է. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված կամ փոփոխված է ռազմական 
օգտագործման համար, նախագծված կամ փոփոխված է այնպիսի նյութերի 



բացահայտման կամ ճանաչման համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա, ՌՆ 7.բ  
կամ ՌՆ 7.դ կետերում և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրիչներ, 
ը. «Բիոպոլիմերներ», որոնք հատուկ նախագծված կամ մշակված են քիմիական 
զինանյութերի ագենտների բացահայտման և ճանաչման համար, որոնք 
հատկանշված են ՌՆ 7.բ կետում, և այն հատուկ բջիջների տեսակները, որոնք 
օգտագործվում են դրանց արտադրության համար,   
թ. «Բիոկատալիստներ» քիմիական զինանյութերի ագենտների ախտահանման 
կամ վնասազերծման համար և հարակից կենսաբանական համակարգեր, ինչպես 
նշված է ստորև.  
1. «Բիոկատալիստներ», որոնք հատուկ նախագծված են քիմիական զինանյութերի 
ագենտների ախտահանման կամ վնասազերծման համար, որոնք հատկանշված են 
ՌՆ 7.բ կետում և ստեղծվել են կենսաբանական համակարգերի ուղղորդված 
լաբորատոր սելեկցիայի կամ գենետիկ փոխակերպումների արդյունքում, 
2. կենսաբանական համակարգեր, որոնք պարունակում են ՌՆ 7.թ.1-ին 
ենթակետում նշված և ստորև ներկայացվող բիոկատալիստների արտադրության 
համար բնորոշ գենետիկ տեղեկույթ`  
ա. էքսպրեսիոն վեկտորներ, 
բ. վիրուսներ,  
գ. բջիջների տեսակներ: 

ՌՆ 8. 8104 30 000 0 
8109 20 000 0 
2804 50 100 0 
2849 90 100 0 
2825 10 000 0  
2834 29 800 0  
2904 91 000 0  
7603 10 000 0 
8109 20 000 0 
8112 12 000 0 
2804 50 100 0 
2811 29 300 0  
2811 29 900 0  
2905 59 
2921 44 000 0  
2931 90 800 1  
2931 90 800 2  
2931 39 000 0 
2931 90 500 0 
2931 90 600 0  
2931 90 800 9  
8108 90 
7604 29 900 0  
7608 20 890 
8108 90 500 
8108 90 600 
8108 90 900 
8104 11 000 0 
2826 19 100 0  
2826 19 900 0  
3602 00 000 0  
7504 00 000 
7508 10 000 0 
2920 29 000 0 

«Էներգետիկ նյութեր» և հարակից նյութեր, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. «Պայթուցիկներ» ինչպես նշված է ստորև և դրանց խառնուրդներ. 
1.ADNBF (ամինոդինիտրոբենզոֆուրոքսան կամ 7-ամինո-4,6-
դինիտրոբենզոֆուրազան-1-օքսիդ) (CAS 97096-78-1),  
2.BNCP (ցիս-բիս (5-նիտրոտետրազոլատո) տետրա ամինո-կոբալտ (III) 
պերքորատ) (CAS 117412-28-9), 
3.CL-14 (դիամանո դինիտրոբենզոֆուռոքսան կամ 5,7-դիամանո-4,6-
դինիտրոբենզոֆուրազան-1-օքսիդ ) (CAS 117907-74-1), 
4.CL-20 (HNIW կամ հեքսանիտրոհեքսաազաիսվուրտցիտան) (CAS 135285-90-4), 
քլատրատներ CL-20 կարգի (տես նաև ՌՆ 8.է.3-րդ ենթակետը դրա 
«նախանյութերի» համար),  
5.CP (2-(5-ցիանոտետրազոլատո) պենտա ամին-կոբալտ (III) պերքլորատ) (CAS 
70247-32-4), 
6.DADE (1,1-դիամինո-2,2-դինիտրոէթիլեն, FOX7) (CAS 145250-81-3),  
7.DATB (դիամինոտրինիտրոբենզեն) (CAS 1630-08-6), 
8.DDFP (1,4-դինիտրոդիֆուրազոպիպերազին),  
9.DDPO (2,6-դիամինո-3,5-դինիտրոպիրազին-1-օքսիդ, PZO) (CAS 194486-77-6),  
10.DIPAM (3,3´-դիամանո-2,2´,4,4´,6,6´-հեքսանիտրոբիֆենիլ կամ դիպիկրամիդ) 
(CAS 17215-44-0),  
11.DNGU (DINGU կամ դինիտրոգլիկորուիլ) (CAS 55510-04-8),  
12.Ֆուրազաններ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա.DAAOF (դիամինոազոքսիֆուրազան),  
բ.DAAzF (դիամինոազոֆուռազան) (CAS 78644-90-3),  
13.HMX և ածանցյալներ (տես նաև ՌՆ 8.է.4-րդ ենթակետը դրա «նախանյութերի» 
համար), ինչպես նշված է ստորև.  
ա.HMX (Ցիկլոտետրամեթիլենետետրանիտրամին, օկտահիդրո-1,3,5,7-
տետրանիտրո-1,3,5,7-տետրազին, 1,3,5,7-տետրանիտրո-1,3,5,7-տետրազա-
ցիկլոոկտան, օկլոգեն կամ օկտոգեն) (CAS 2691-41-0),  
բ. HMX-ի դիֆլուորոամինացված անալոգներ,  
գ. K-55 (2,4,6,8-տետրանիտրո-2,4,6,8-տետրա-ազաբիցիկլո [3,3,0]-օկտանոն-3, 
տետրանիտրոսեմիգլիկուրիլ կամ կետո-բիցիկլային HMX) (CAS 130256-72-3),  
14. HNAD (հեքսանիտրոադամանտան) (CAS 143850-71-9),  
15.HNS (հեքսանիտրոստիլբեն) (CAS 20062-22-0),  
16. Իմիդազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  



2920 30 000 0  
2920 90 700 0 
2812 12 000 0  
2931 31 000 0  
2931 90 200 0  
2920 21 000 0 
2812 13 000 0 
2920 23 000 4 
2812 15 000 0  
2825 90 
2825 10 000 0  
2710 12 700 0 
2710 12 900 
2710 19 210 0 
2933 69 100 0  
2933 69 800 0  
2826 30 000 0 
2826 90 100 0 
2903 39 210 0  
2903 39 230 0 
2903 39 240 0 
2903 39 250 0  
2903 39 260 0  
2903 39 270 0  
2903 39 280 0 
2903 39 290 0  
2903 39 310 0 
2903 39 350 0  
2903 39 390 0 
2903 39 800 0 
2903 79 
2903 76 100 0  
2620 91 000 0  
2825 90 200 0 
2834 29 200 0 
8112 
2620 99 200 0 
2620 99 600 0 
2823 00 000 0 
2833 11 000 0 
2833 22 000 0 
2833 29 300 0 
2833 29 800 0 
2833 29 600 0 
2833 29 800 0 
2808 00 000 0 
2620 19 000 0 
3815 19 100 0 
8106 00 
8108 

ա. BNNII (Օկտահիդրո-2,5-բիս (նիտրոիմինո) իմիդազո [4,5-d] իմիդազոլ),  
բ. DNI (2,4-դինիտրոիմիդազոլ) (CAS 5213-49-0),  
գ. FDIA (1-ֆլուորո -2,4-դինիտրոիմիդազոլ),  
դ. NTDNIA (N-(2-նիտրոտրիազոլո)-2,4-դինիտրոիմիդազոլ),  
ե. PTIA (1-պիկրիլ-2,4,5-տրինիտրոիմիդազոլ),  
17.NTNMH (1-(2-նիտրոտրիազոլո)-2-դինիտրոմեթիլեն հիդրազին),  
18. NTO (ONTA կամ 3-նիտրո-1,2,4-տրիազոլ-5-մեկ) (CAS 932-64-9),  
19. Պոլինիտրոկուբաններ ավելի քան չորս նիտրո խմբերով,  
20. PYX (2,6-Բիս(պիկրիլամինո)-3,5-դինիտրոպիրիդին) (CAS 38082-89-2),  
21. RDX և ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. RDX (ցիկլոտրիմեթիլենետրինիտրամին, ցիկլոնիտ, T4, հեքսահիդրո-1,3,5-
տրինիտրո-1,3,5-տրիազին, 1,3,5-տրինիտրո-1,3,5-տրիազա-ցիկլոհեքսան, 
հեքսոգեն կամ հեքսոջեն) (CAS 121-82-4),  
բ. Keto-RDX (K-6 կամ 2,4,6-տրինիտրո-2,4,6-տրիազացիկլոհեքսանոն) (CAS 
115029-35-1), 
22. TAGN (տրիամինոգվանիդինենիտրատ) (CAS 4000-16-2),  
23. TATB (տրիամինոտրինիտրոբենզեն) (CAS 3058-38-6) (տես նաև ՌՆ 8.է.6-րդ 
ենթակետը դրա «նախանյութերի» համար),  
24. TEDDZ (3,3,7,7-տետրաբիս (դիֆլուորամին) օկտահիդրո 1,5-դինիտրո-1,5-
դիազոցին), 
25. Տետրազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. NTAT (նիտրոտրիազոլ ամինոտետրազոլ),  
բ. NTNT (1-N-(2-նիտրոտրիազոլո)-4-նիտրոտետրազոլ),  
26. Tetryl (տրինիտրոֆենիլմեթիլնիտրամին) (CAS 479-45-8),  
27. TNAD (1,4,5,8-տետրանիտրո-1,4,5,8-տետրաազադեկալին) (CAS 135877-16-6) 
(տես նաև ՌՆ 8.է.5-րդ ենթակետը դրա «նախանյութերի համար»),  
28. TNAZ (1,3,3-տրինիտրոազետիդին) (CAS 97645-24-4) (տես նաև ՌՆ 8.է.2-րդ 
ենթակետը դրա «նախանյութերի» համար),  
29. TNGU (SORGUYL կամ տետրանիտրոգլիկոլուրիլ) (CAS 55510-03-7), 
30. TNP (1,4,5,8-տետրանիտրո-պիրիդազինո[4,5-d]պիրիդազին) (CAS 229176-04-
9), 
31. Տրիազիններ, ինչպես նշված է ստորև. 
ա. DNAM (2-օքսի-4,6-դինիտրոամինո-էս-տրիազին) (CAS 19899-80-0),  
բ. NNHT (2-նիտրոիմինո-5-նիտրո-հեքսահիդրո-1,3,5-տրիազին) (CAS 130400-13-4), 
32. Տրիազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. 5-ազիդո-2-նիտրոտրիազոլ,  
բ. ADHTDN (4-ամինո-3,5-դիհիդրազինո-1,2,4-տրիազոլ դինիտրամիդ) (CAS 1614-
08-0),  
գ. ADNT (1-ամինո-3,5-դինիտրո-1,2,4-տրիազոլ),  
դ. BDNTA ([բիս-դինիտրոտրիազոլ]ամին), 
ե. DBT (3,3´-դինիտրո-5,5-bi-1,2,4-տրիազոլ) (CAS 30003-46-4),  
զ. DNBT (դինիտրոբիստրիազոլ) (CAS 70890-46-9),  
է. NTDNT (1-N-(2-նիտրոտրիազոլո) 3,5-դինիտրոտրիազոլ),  
ը. PDNT (1-պիկրիլ-3,5-դինիտրոտրիազոլ), 
թ. TACOT (տետրանիտրոբենզոտրիազոլոբենզոտրիազոլ) (CAS 25243-36-1),  
ՌՆ 8.ա.33.  
ա. այն պայթուցիկները, որոնք ՌՆ 8. ա կետի այլ տեղերում նշված չեն, ունեն 8700 
մ/վ-ից ավելի մեծ դետոնացման արագություն, առավելագույն խտության դեպքում, 
կամ` 
բ. դետոնացման ճնշում, որն ավելի բարձր է, քան 34 Gpa (34000 ՄՊա)-ը, 
34. DNAN (2,4-դինիտրոանիսոլ) (CAS 119-27-7),  
35. TEX (4,10-Դինիտրո-2,6,8,12-տետրաօքսա-4,10-դիազաիսովուռտցիտան),  
36. GUDN (Գուանիլուրեա դինիտրամիդ) FOX-12 (CAS 217464-38-5),  



37. Տետրազիններ՝ ինչպես նշված է ստորև.  
ա. BTAT (Bis(2,2,2-տրինիտրոէթիլ)-3,6-դիամինոտետրազին, 
բ. LAX-112 (3,6-դիամինո-1,2,4,5-տետրազին-1,4-երկօքսիդ),  
38. Էներգետիկ իոնիկ նյութեր, որոնք հալվում են 343 K(70C0) և 373K(100C0) 
ջերմաստիճաններում՝ պայթյունի արագությունը գերազանցելով 6,800 մ/վ կամ 
պայթյունի ճնշումը գերազանցելով 18GPa (180 կբար),  
39. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramine) (CAS 19836-28-3),  
40. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)- 1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide), 
ՌՆ 8.բ. «հրթիռային վառելիքներ», ինչպես նշված է ստորև.  
1. ցանկացած կարծր «հրթիռային վառելիք» թեորետիկ հատուկ իմպուլսով 
(ստանդարտ պայմաններում), որը գերազանցում է՝  
ա. 240 վայրկյանը՝ ոչ մետաղացված, ոչ հալոգենացված «հրթիռային վառելիքի» 
համար,  
բ. 250 վայրկյանը՝ ոչ մետաղացված, հալոգենացված «հրթիռային վառելիքի» 
համար, կամ՝  
գ. 260 վայրկյանը՝ մետաղացված հրթիռային վառելիքի համար, 
2. «հրթիռային վառելիքներ», որոնք ավելի քան 1,200 կՋ/կգ կոնստանտ ուժ ունեն, 
3. «հրթիռային վառելիքներ», որոնք կարող են պահպանել կայուն գծային այրման 
արագություն ավելի քան 38 մմ/վ տևողությամբ ստանդարտ պայմաններում 
(չափված ինհիբացված մեկ շարքով) 6,89 ՄՊա ճնշում և 294Կ (21oC), 
4. Elastomer Modified Cast Double Base (EMCDB) տեսակի «հրթիռային վառելիքներ» 
առավելագույն ճնշման դեպքում ավելի քան 5% երկարող, 233Կ (-40oC) դեպքում, 
5. ցանկացած «հրթիռային վառելիք», որը պարունակում է այն նյութերը, որոնք 
հատկանշված են ՌՆ 8.ա կետում, 
6. հրթիռային վառելիքներ, որոնք ռազմական ցանկում որևէ տեղ նշված չեն և 
հատուկ նախատեսված են ռազմական նպատակների համար,  
ՌՆ 8. գ. «Պիրոտեխնիկական» նյութեր, վառելիքներ և հարակից նյութեր, ինչպես 
նշված է ստորև, և դրանց խառնուրդներ.  
1. ինքնաթիռային վառելիքներ հատուկ ստեղծված ռազմական նպատակների 
համար,  
2. ալեյն (ալյումինի հիդրիդ) (CAS 7784-21-6), 
3. բորաններ, ինչպես նշված է, և նրանց ածանցյալներ՝ 
ա. կարբորաններ, 
բ. բորանի հոմոլոգներ, ինչպես նշված է. 
1. դեկաբորանե (14) (CAS 17702-41-9), 
2. պենտաբորան (9) (CAS 19624-22-7), 
3. պենտաբորան (11) (CAS 18433-84-6), 
4. հիդրազին և ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև (տես նաև ՌՆ 8.դ.8-րդ և 
ՌՆ 8.դ.9-րդ ենթակետերը օքսիդացնող հիդրազինի ածանցյալների համար).  
ա. հիդրազին (CAS 302-01-2) 70% կամ ավելի խտությամբ,  
բ. մոնոմեթիլ հիդրազին (CAS 60-34-4),  
գ. սիմետրիկ դիմեթիլ հիդրազին (CAS 540-73-8),  
դ. ոչ սիմետրիկ դիմեթիլ հիդրազին (CAS 57-14-7),  
5.մետաղական վառելիքներ մասնիկային ձևում կամ սֆերիկ, կամ ատոմացված 
կամ սֆերոիդալ, փաթիլավոր կամ մանրահատիկ, արտադրված այնպիսի 
նյութերից, որոնք 99 %-ով կամ ավելի կազմված են հետևյալ որևէ մեկ նյութից.  
ա. մետաղներ, ինչպես նշված է ստորև և դրանց խառնուրդներ.  
1. բերիլիում (CAS 7440-41-7) մասնիկային չափերով 60 միկրո մ կամ ավելի պակաս 
չափերով,  
2. երկաթի փոշի (CAS 7439-89-6) 3 միկրո մ կամ ավելի պակաս չափերով` 
արտադրված ջրածնով երկաթի օքսիդի ռեդուկցիայի միջոցով,  
բ. խառնուրդներ, որոնք պարունակում են հետևյալ նյութերից որևէ մեկը. 
1. ցիրկոնիում (CAS 7440-67-7), մագնեզիում (CAS 7439-95-4) կամ դրանց 



համաձուլվածքները 60 միկրո մ կամ ավելի պակաս մասնիկային չափերով կամ.  
2. բորային (CAS 7440-42-8) կամ բորի կարբիդային (CAS 12069-32-8) վառելիքներ 
85% կամ ավելի բարձր մաքրության և 60 միկրո մ կամ ավելի պակաս մասնիկային 
չափերով,  
6. ռազմական նյութեր, որոնք պարունակում են խտացնող նյութեր 
հիդրոկարբոնային վառելիքների համար, հատուկ կազմված հրացիրների կամ 
հրկիզող զինամթերքի համար, ինչպես օրինակ մետաղային ստեարատները կամ 
պակմատները (օրինակ. օկտալ (CAS 637-12-7)) և M 1, M 2, և M 3 խտացուցիչներ,  
7. պերքլորատներ, քլորատներ և քրոմատներ, կազմված փոշիացված մետաղով 
կամ այլ բարձր էներգատար վառելիքային բաղադրիչներով,  
8. ալյումինի սֆերիկ փոշի (CAS 7429-90-5) 60 միկրո մ կամ ավելի պակաս 
մասնիկային չափերով, արտադրված նյութից, որն ունի 99% կամ ավելի 
ալյումինային պարունակություն,  
9. տիտանիում սուբհիդրադ (TiHn), որի ստեխոիմետրիան հավասար է n= 0,65-
1,68,  
10. հեղուկ բարձր էներգիայով խտությամբ վառելիքներ, որոնք նշված չեն ՌՆ 
8.գ.1-ին ենթակետում՝ ինչպես նշված է ստորև. 
ա. խառնված վառելիքներ, որոնք ներառում են թե՛ սոլիդ և թե՛ հեղուկ վառելիքներ 
(օրինակ. բորոնի հեղուկ կավ), որն ունի 40 մջ/կգ կամ ավելի քաշի վրա հիմնված 
էներգիական խտություն, 
բ. այլ բարձր էներգիական խտությամբ վառելիքներ կամ վառելիքային հավելիչներ 
(օրինակ. կուբան, իոնիկ լուծույթներ, JP-7, JP-10), որն ունի 37,5 գջ ծավալի վրա 
հիմնված էներգիական խտություն՝ ամեն խորանարդ մետրի համար կամ ավելի՝ 
չափված 293Կ(200C) ջերմաստիճանում և մեկ մթնոլորտային ճնշումում (101.325 
կպասկալ), 
11. «Պիրոտեխնիկ» և պիրոֆորիկ նյութեր՝ ինչպես նշված է ստորև.  
ա. «Պիրոտեխնիկ» կամ պիրոֆորիկ նյութեր՝ հատուկ մշակված՝ մեծացնելու կամ 
կառավարելու համար IR սպեկտրումի ցուցակացած մասում ռադիացված 
էներգիայի արտադրությունը, 
բ. մագնեզիումի, պոլիտետրաֆլորոէթիլենի և վինիլեդենե դիֆլորիդ-
հաքսաֆլորոպրոպիլեն կոպոլիմերին խառնուրդներ, 
12. վառելիքի խառնուրդներ, «Պիրոտեխնիկ» խառնուրդներ կամ «էներգետիկ 
նյութեր», որոնք ՌՆ 8 կետի այլ տեղերում նշված չեն և պարունակում են բոլոր 
նշված նյութերից՝ 
ա. ստորև նշվածների մասնիկներից 0,5 տոկոսից ավելի պարունակող՝ 
1. ալյումին, 
2. բերիլիում, 
3. բորոն, 
4. ցիրկոնիում, 
5. մագնեզիում կամ՝ 
6. տիտան, 
բ. ցանկացած ուղղությամբ 200 նմ չափից փոքր մասնիկներ, որոնք նշված են ՌՆ 
8.գ.12.ա ենթակետում, 
գ. ՌՆ 8.գ.12.ա ենթակետում նշված մասնիկներ՝ 60 տոկոս կամ ավելի մետաղյա 
բաղադրությամբ, 
ՌՆ 8.դ. օքսիդացնողներ, ինչպես նշված է ստորև, և խառնուրդներ.  
1. ADN (ամոնիում դինիտրամիդ կամ SR 12) (CAS 140456-78-6), 
2. AP (ամոնիում պերքլորատ) (CAS 7790-98-9), 
3. միացություններ, որոնք կազմված են ֆլուորինից և հետևյալից որևէ մեկից.  
ա. այլ հալոգեններ,  
բ. թթվածին, կամ  
գ. ազոտ, 
4. DNAD (1,3-դինիտրո-1,3-դիազետիդին) (CAS 78246-06-7), 



5. HAN (հիդրոքսիլամոնիում նիտրատ) (CAS 13465-08-2),  
6. HAP (հիդրոքսիլամոնիում պերքլորատ) (CAS 15588-62-2),  
7. HNF (հիդրազինիում նիտրոֆորմատ) (CAS 20773-28-8),  
8. հիդրազին նիտրատ (CAS 37836-27-4),  
9. հիդրազին պերքլորատ (CAS 27978-54-7),  
10. հեղուկ օքսիդացնողներ կազմված կամ պարունակող ինհիբացված կարմիր 
փրփրող ազոտային թթու և (IRFNA) (CAS 8007-58-7),  
ՌՆ 8.ե. մածող/կապող, պլաստիկացնող, մոնոմեր և պոլիմեր նյութեր, ինչպես 
նշված են ստորև. 
1. AMMO (ազիդոմեթիլմեթիլօքսետան և դրա պոլիմերները) (CAS 90683-29-7) (տե՛ս 
նաև ՌՆ 8.է.1-ին ենթակետը` նախանյութերի համար), 
2. BAMO (3,3-բիսազիդոմեթիլօքսետան և դրա պոլիմերները) (CAS 17607-20-4) 
(տե՛ս նաև ՌՆ 8.է.1-ին ենթակետը` դրա նախանյութերի համար), 
3. BDNPA (բիս (2,2-դինիտրոպրոպիլ) ացետալ) (CAS 5108-69-0), 
4. BDNPF (բիս (2,2-դինիտրոպրոպիլ) ֆորմալ) (CAS 5917-61-3), 
5. BTTN (բուտանտրիոլտրինիտրատ) (CAS 6659-60-5) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.է.7-րդ 
ենթակետը` դրա նախանյութերի համար), 
6. Էներգետիկ մոնոմերները, պլաստիկացնողները կամ պոլիմերները հատուկ 
կազմված են ռազմական նպատակների համար և պարունակում են ստորև 
նշվածներից յուրաքանչյուրը`  
ա. նիտրո խմբեր, 
բ. ազիդո խմբեր, 
գ. նիտրատ խմբեր, 
դ. նիտրազա խմբեր կամ` 
ե. դիֆլուորամինային խմբեր, 
7.FAMAO (3-դիֆլուորամինոմեթիլ-3-ազիդոմեթիլ օքսետան) և դրա պոլիմերները,  
8.FEFO (բիս-(2-ֆլուորո-2,2-դինիտրոէթիլ) ֆորմալ) (CAS 17003-79-1),  
9.FPF-1 (պոլի-2,2,3,3,4,4-հեքսաֆլուորոպենտան-1,5-դիոլ ֆորմալ) (CAS 376-90-9),  
10.FPF-3 (պոլի-2,4,4,5,5,6,6-հեպտաֆլուորո-2-տրի-ֆլուորոմեթիլ-3-օքսահեպտան-
1,7-դիոլ ֆորմալ), 11.GAP (գլիկիդիլազիդ պոլիմեր) (CAS 143178-24-9) և դրա 
ածանցյալները,  
12.HTPB (հիդրոքսիլով կրճատված պոլիբուտադիեն) հիդրոքսիլային 
գործառնությամբ 2,2 կամ ավելի մեծ և ավելի պակաս կամ հավասար 2,4-ի, որը 
հիդրոքսիլային արժեք է ավելի պակաս քան 0,77 meq/գ, և որի վիսկողայնությունը 
30oC է, ավելի քիչ քան 47 կետ հավասարակշռությամբ (CAS 69102-90-5),  
13. ցածր (10000-ից քիչ) մոլեկուլյար քաշով, ալկոհոլային ֆունկցիոնալությամբ 
պոլի (էպիքլորոհիդրին), ինչպիսիք են` 
ա. պոլի (էպիքլորոհիդրինդիոլ), 
բ. պոլի (էպիքլորոհիդրինտրիոլ),  
14. NENAs (նիտրատո`թիլնիտրամինային բաղադրիչներ) (CAS 17096-47-8, 85068-
73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 և 85954-06-9),  
15. PGN (պոլի-GLYN, պոլիգլիկիդինիտրատ կամ պոլի(նիտրատոմեթիլ օքսիրան) 
(CAS 27814-48-8),  
16.Poly-NIMMO (պոլի նիտրատոմեթիլմեթիլօքսետան) կամ պոլի-NMMO (պոլի[3-
Նիտրատոմեթիլ-3-մեթիլօքսետան]) (CAS 84051-81-0),  
17. պոլինիտրոօրթոկարբատներ, 
18. TVOPA (1,2,3-տրիս[1,2-բիս(դիֆլուորոամինո)էթոքսի] պրոպան կամ տրիս 
վինոքսի պրոպան արտադրանք) (CAS 53159-39-0),  
19. 4,5 դիազիդոմեթիլ-2մեթիլ-1,2,3-տրիազոլ (iso-DAMTR), 
20. PNO (Պոլի (3-նիտրատո օքսետան), 
ՌՆ 8.զ. «Ադիտիվներ» ինչպես նշված է ստորև. 
1. հիմքային պղնձե սալիցիլատ (CAS 62320-94-9),  
2. BHEGA (բիս-(2-հիդրոքսիէթիլ) գլիկոլամիդ) (CAS 17409-41-5), 



3. BNO (բուտադիենենիտրիլօքսիդ), 
4. ֆերոցենային ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. բուտացեն (CAS 125856-62-4),  
բ. կատոցեն (2,2-բիս-էթիլֆերողենիլ պրոպան) (CAS 37206-42-1),  
գ. ֆերոցեն կարբոքսիլային թթուներ՝ ներառյալ՝ 
ֆերոցեն կարբոքսիլային թթու (CAS 1271-42-7), 
ֆերոցեն դիկարբոքսիլային թթու (CAS 1293-87-4), 
դ. էն-բուտիլ-ֆերոցեն (CAS 31904-29-7),  
ե. այլ արտադրված պոլիմեր ֆերոցենային ածանցյալներ, որոնք ՌՆ 8.զ.4-րդ 
ենթակետում և այլ տեղերում նշված չեն, 
զ. էթիլ ֆեռոսեն (CAS 1273-89-8), 
է. պրոպիլ ֆեռոսեն, 
ը. պենտիլ ֆեռոսեն (CAS 1274-00-6), 
թ. դիսիկլոպենտիլ ֆեռոսեն, 
ժ. դիսիկլոհեքսիլ ֆեռոսեն, 
ժա. դիէթիլ ֆեռոսեն (CAS 1273-97-8), 
ժբ. դիպրոպիլ ֆեռոսեն, 
ժգ. դիբուտիլ ֆեռոսեն (CAS 1274-08-4), 
ժդ. դիհեքսիլ ֆեռոսեն (CAS 93894-59-8), 
ժե. ացետիլ ֆեռոսեն (CAS 1271-55-2)/1,1'-դիացետիլ ֆեռոսեն (CAS 1273-94-5), 
5. արճիճի բետա-ռեզորցիլատ (CAS 20936-32-7),  
6. արճիճի ցիտրատ (CAS 14450-60-3), 
7. արճիճ-պղիձ քելատային բետա-ռեզորցիլատներ կամ սալիցիլատներ (CAS 
68411-07-4),  
8. արճիճի մալեաթ (CAS 19136-34-6),  
9. արճիճի սալիցիլատ (CAS 15748-73-9),  
10. արճիճի ստաննաթ (CAS 12036-31-6),  
11. MAPO (տրիս-1-(2-մեթիլ)ազիրիդինիլ ֆոսֆին օքսիդ) (CAS 57-39-6), BOBBA 8 
(բիս(2-մեթիլ ազիրիդինիլ) 2-(2-հիդրոքսիպրոպանոքսի) պրոպիլամինո 
ֆոսֆինային օքսիդ), և այլ MAPO ածանցյալներ,  
12. մեթիլ BAPO (բիս(2-մեթիլ ազիրիդինիլ) մեթիլամինո ֆոսֆինային օքսիդ) (CAS 
85068-72-0),  
13. N-մեթիլ-p-նիտրոանիլին (CAS 100-15-2),  
14. 3-Նիտրազա-1,5-պենտան դիիսոցիանատ (CAS 7406-61-9),  
15. օրգանո-մետաղական միացման ագենտներ, ինչպես նշված է ստորև.  
ա. նեոպենտիլ[դիալլիլ]օքսի, տրի[դիոկտիլ]ֆոսֆատո-տիտանատ (CAS 103850-22-
2), որը հայտնի է նաև որպես տիտանիում IV, 2,2[բիս 2-պրոպենոլատո-մեթիլ, 
բուտանոլատո, տրիս (դիոկտիլ) ֆոսֆատո] (CAS 110438-25-0), կամ LICA 12 (CAS 
103850-22-2),  
բ. տիտանիում IV, [(2-պրոպենոլատո-1) մեթիլ, n-պրոպանոլատոմեթիլ] 
բուտանոլատո-1, տրիս[դիոկտիլ] պիրոֆոսֆատ կամ KR3538,  
գ. տիտանիում IV, [(2-պրոպենոլատո-1)մեթիլ, n-պրոպանոլատոմեթիլ] 
բուտանոլատո-1, տրիս(դիոկտիլ)ֆոսֆատ,  
16. պոլիցիանոդիֆլուորոամինոէթիլենօքսիդ,  
17. կապող ագենտներ՝ ինչպես նշված է ստորև.  
ա. 1,1 R, 1S-տրիմեսոլ-տրիմեսոլ-տրիս (2-էթիլազիռիդին) (HX-868, BITA) (CAS 7722-
73-8), 
բ. բազմաֆունկցիոնալ ազիռիդինի ամիդներ՝ իսոպտալիկ, տրիմեսիկ, 
իսոցիանուրիկ կամ տրիմեթիլադիպիկ հիմքով նաև ունենալով 2-մեթիլ կամ 2-
մեթիլ ազիրիդինի խումբ, 
18. պրոպիլենիմին (2-մեթիլազիրիդին) (CAS 75-55-8),  
19. գերնուրբ երկաթի օքսիդ (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) հատուկ մակերեսով, որն 
ավելի մեծ է քան 250 մ2/գ և մասնիկների միջին չափը 3,0 նմ կամ պակաս,  



20.TEPAN (տետրաէթիլենեպենտաամինակրիլոնիտրիլ) (CAS 68412-45-3), 
ցիանէթիլացված պոլիամիններ և դրանց աղերը,  
21.TEPANOL (տետրաէթիլենպենտաամինակրիլոնիտրիլգլիցիդոլ) (CAS 68412-46-4), 
ցիանէթիլացված պոլիամիններ արտադրված գլիցիդոլով և դրանց աղերով,  
22.TPB (տրիպենիլ բիսմուտ) (CAS 603-33-8),  
23. TEPB (ր (եթոքսիֆենիլ) բիսմութ) (CAS 90591-48-3), 
ՌՆ 8.է. նախանյութեր` ինչպես նշված է ստորև. 
1. BCMO (3,3-բիսքլորոմեթիլօքսետան) (CAS 78-71-7) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.ե.1-ին և ՌՆ 
8.ե.2-րդ ենթակետերը, 
2. դինիտրոազետիդին-տ-բուտիլ աղ (CAS 125735-38-8) (տես նաև ՌՆ 8.ա.28-րդ 
ենթակետը), 
3. հեքսաա-զաիսօվուռտզիտան ածանցյալներ՝ ներառյալ HBIW (հեքսաբենզիլ-
հեքսաազաիսօ-վուռտզիտան) (CAS 124782-15-6) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.ա.4-րդ 
ենթակետը), 
4. TAT (1,3,5,7 տետրաացետիլ-1,3,5,7-տետրաազա-ցիցլոօկտան) (CAS 41378-98-7) 
(տես նաև ՌՆ 8.ա.13-րդ ենթակետը), 
5. 1,4,5,8-տետրաազադեկալին (CAS 5409-42-7) (տես նաև ՌՆ 8.ա.27-րդ 
ենթակետը),  
6. 1,3,5-տրիքլորոբենզեն (CAS 108-70-3) (տես նաև ՌՆ 8.ա.23-րդ ենթակետը), 
7. 1,2,4-տրիհիդրոքսիբուտան (1,2,4-բուտանետրիոլ) (CAS 3068-00-6) (տես նաև 
ՌՆ 8.ե.5-րդ ենթակետը), 
8. DADN (1,5-դիացետիլ-3,7-դինիտրո-1,3,5,7-տետռաացա-ցիկլոկտան) (տե՛ս նաև 
ՌՆ 8.ե.5-րդ ենթակետը), 
ՌՆ 8.ը. «Ռեակտիվ նյութեր» փոշիներ և ձևավորումներ, ինչպես նշված է՝ 
1. ստորև թվարկված նյութերից բաղկացած փոշիներ, որոնց մասնիկների չափը չի 
գերազանցում 250 միկրոմետր որևէ ուղղությամբ և որոնք նշված չեն ՌՆ 8-ի այլ 
կետերում. 
ա. ալյումին, 
բ. նիոբիում, 
գ. բոր, 
դ. ցիրկոնիում, 
ե. մագնեզիում, 
զ. տիտան, 
է. տանտալ, 
ը. վոլֆրամ, 
թ. մոլիբդեն կամ՝ 
ժ. հաֆնիում. 
2. ձևավորումներ, որոնք նշված չեն ՌՆ 3-րդ, 4-րդ, 12-րդ կամ 16-րդ կետերում և 
բաղկացած են ՌՆ 8.ը.1-ին ենթակետում նշված փոշիներից: 

ՌՆ 9. 8906 10 000 
8906 90 
8907 
8907 90 000 
8408 10  
8415 82 000 0  
8411 11 000 
8411 12 
8411 81 000 
8411 82 200 
8411 82 600 
8411 82 800 
8411 99 00 
8411 99 009 

Ռազմական նավեր (մակերեսային կամ ստորջրյա), հատուկ ծովային 
սարքավորում, հավելյալ հարմարանքներ, բաղադրամասեր և այլ մակերեսային 
նավեր, ինչպես նշված է ստորև.   
ա. նավեր և բաղադրամասեր, ինչպես նշված է ստորև. 
1. նավեր (վերջրյա կամ ստորջրյա), որոնք հատուկ նախագծված են կամ 
փոփոխված ռազմական նպատակների համար, անկախ դրանց ընթացիկ վիճակից 
կամ աշխատանքային պայմաններից և անկախ այն բանից, որ դրանք զենքերի 
հեռարձակման համակարգեր կամ զրահապատում ունեն, թե ոչ, ինչպես նաև 
ֆյուզելաժներ /կամ իրան/ կամ ֆյուզելաժների մասեր նման նավերի համար, որոնք 
հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման նպատակով,  
2. վերջրյա նավեր, տարբեր նրանցից, որոնք հատկանշված են ՌՆ 9.ա.1-ին 
ենթակետում, ունեն հետևյալից որևէ մեկը, ֆիքսված կամ ինտեգրված նավի մեջ.  
ա. ՌՆ 1 կետում հատկորոշված ավտոմատիկ զենքեր կամ զենքեր, որոնք 
հատկորոշված են ՌՆ 2, ՌՆ 4, ՌՆ 12 կամ ՌՆ 19 կետերում, կամ «կանգեր» կամ 



9014 20 
9014 20 200 
9014 20 800 
9032 89 000 0 
8526 
8482 
8482 10 
8482 10 900 
8482 20 000 
8482 30 000 
8482 40 000 
8482 50 000 
8482 80 000 

ամրակներ՝ 12,7 մմ կամ ավելի տրամաչափ ունեցող զենքերի համար: 
բ. հրդեհների վերահսկման համակարգեր, որոնք հատկորոշված են ՌՆ 5 կետում, 
գ. որոնք ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.   
1. «Քիմիական, կենսաբանական, ռադիոճառագայթային և միջուկային (CBRN) 
պաշտպանության համար», և  
2. ախտահանման նպատակների համար նախագծված նախալվացող և լվացող 
համակարգեր կամ   
դ. ակտիվ զենքերի արգելակող կամ խափանող համակարգերը, որոնք 
հատկորոշված են ՌՆ 4.բ, ՌՆ 5.գ. կամ ՌՆ 11.ա կետերում և ունեն հետևյալ 
հատկանիշներից որևէ մեկը.  
1. «Քիմիական, կենսաբանական, ռադիոճառագայթային և միջուկային (CBRN) 
պաշտպանություն». 
2. ֆյուզելաժային կորպուսը և հիմնական իրանը, որոնք հատուկ նախագծված են 
այնպես, որ ռադարային ճառագայթների խաչաձևումը պակասեցնեն. 
3. թերմալ հետքերի կրճատման սարքեր (օրինակ. արտամղվող գազի սառեցնող 
համակարգ), բացի նրանցից, որոնք հատուկ նախագծված են էլեկտրական 
կայանի արդյունավետության ընդհանուր մեծացման կամ բնական միջավայրի վրա 
թողած ազդեցության նվազեցման համար կամ 
4. ապամագնիսացնող համակարգ` նախագծված ամբողջ նավի մագնիսական կամ 
հետագծային հետքը կրճատելու համար,  
բ. շարժիչներ և առաջամուղ համակարգեր, ինչպես նշված է ստորև, որոնք հատուկ 
նախագծված են ռազմական օգտագործման համար և դրանց բաղադրիչները, 
որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար. 
1. դիզելային շարժիչներ, որոնք հատուկ նախագծված են սուզանավերի համար և 
ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  
ա. էլեկտրական հոսանքի ելք 1,12 ՄՎ (1,500 ձիաուժ) կամ ավելի և  
բ. պտուտային արագություն 700 պտույտ րոպեում կամ ավելի,  
2. էլեկտրական շարժիչներ, որոնք հատուկ նախագծված են սուզանավերի համար 
և ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  
ա. էլեկտրական հոսանքի ելքը ավելի քան 0,75 ՄՎ (1,000 ձիաուժ),  
բ. արագ ռեվերսինգ,  
գ. հեղուկով սառեցվող, և  
դ. ամբողջությամբ ներպարփակված, 
3. ոչ մագնիսական դիզելային շարժիչներ, որոնք ունեն բոլոր հետևյալ 
հատկանիշները.  
ա. էլեկտրական հոսանքի ելքը` 37,3 կՎ (50 ձիաուժ) կամ ավելի, և  
բ. ընդհանուր զանգվածի 75%-ից ավելի ոչ մագնիսական պարունակություն:  
4. «Օդից անկախ առաջամուղ» (AIP) համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված 
են սուզանավերի համար, 
գ. ստորջրյա բացահայտման սարքեր, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 
օգտագործման համար, դրանց վերահսկման համակարգերը և բաղադրիչները, 
որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար,  
դ. հակասուզանավային և հակատորպեդային ցանցեր, որոնք հատուկ 
նախագծված են ռազմական օգտագործման համար,  
ե. ֆյուզելաժ կամ իրան ներթափանցող սարքեր և միացնող մալուխներ, որոնք 
հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար և թույլ են տալիս 
փոխադարձ կապ պահպանել նավի իրանից դուրս գտնվող սարքերի հետ և դրանց 
բաղադրիչները, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար,  
զ. անձայն առանցքակալներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշներից որևէ մեկը և 
համապատասխան բաղադրիչները, որոնք կրում են այդ առանցքակալներից, 
որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար. 
1. գազային կամ մագնետիկ միացումով, 



2. ակտիվ սիգնատուրային վերահսկումով, կամ  
3. վիբրացիան մեղմացնող վերահսկումով: 

ՌՆ 10. 8801 00 
8802 
8803  
8804 00 000 0 
8805 
8481 80 591 0 
8481 80 599 0 
9026 20  
9022 19 000 0 
9030 10 000 0 

«Ինքնաթիռներ», «օդից թեթև թռչող սարքեր», անօդաչու թռչող սարքեր, օդային 
շարժիչներ և «ինքնաթիռային» սարքավորում, հարակից սարքավորում և 
բաղադրիչներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ փոփոխված ռազմական 
կիրառման համար, ինչպես նշված է ստորև.   
ա. մարտական «ինքնաթիռներ», «օդից թեթև թռչող սարքեր» և հատուկ դրանց 
համար նախագծված բաղադրամասեր,   
բ. «Անօդաչու թռչող սարքեր» և «օդից թեթև թռչող սարքեր» և հարակից 
սարքավորումներ, ինչպես նշված է ստորև, և նրանց հատուկ նախագծված 
բաղադրամասեր. 
1. «Անօդաչու թռչող սարքեր»՝ ներառյալ հեռաղեկավարվող օդային թռչող սարքեր 
(RPVs), ավտոնոմ ծրագրավորվող սարքեր և «օդից թեթև թռչող սարքեր»,  
2. «Արձակող սարքեր», «վերականգնման սարքավորումներ», «վերգետնյա 
օժանդակող սարքավորումներ»,  
3. ղեկավարման և վերահսկման համար նախագծված սարքավորումներ, 
4. հարակից արձակող սարքեր և վերգետնյա օժանդակող սարքավորում,  
5. հարակից սարքավորում՝ ղեկավարման և վերահսկման համար,  
գ. օդային շարժիչներ և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր, 
դ. ստորև նշվածներից ցանկացածի համար հատուկ նախագծված կամ 
ձևափոխված օդային վերալիցքավորման սարքավորում և նրանց համար հատուկ 
նախագծված բաղադրիչներ. 
1. ՌՆ 10.ա կետում նշված «ինքնաթիռ» կամ՝ 
2. ՌՆ 10.բ կետում նշված «անօդաչու թռչող սարքեր, 
ե. ՌՆ 10.ա կետում նշված «ինքնաթիռների» համար հատուկ նախագծված 
«վերգետնյա սարքավորում» կամ ՌՆ 10.գ կետում նշված «օդային շարժիչներ», 
զ. անձնակազմի կյանքի աջակցման սարքավորում, անձնակազմի 
անվտանգության սարքավորում և արտակարգ փրկության համար այլ սարքեր, 
որոնք նշված չեն ՌՆ 10.ա կետում, սակայն նախագծված են ՌՆ 10.ա կետում 
նշված «ինքնաթիռների» համար, 
է. պարաշյուտներ, պարագլայդերներ, հարակից սարքավորումներ և դրանց 
համար հատուկ նախատեսված բաղադրամասեր, ինչպիսիք են` 
1. պարաշյուտներ, որոնք նշված չեն ռազմական ցանկում, 
2. պարագլայդերներ, 
3. սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախատեսված են մեծ բարձրությունից 
պարաշյուտիստների անկման համար (օրինակ. հատուկ համազգեստ, հատուկ 
սաղավարտներ, շնչառության համակարգեր, նավիգացիոն սարքավորումներ), 
ը. վերահսկվող բացման սարքավորումներ կամ ավտոմատ համակարգեր՝ 
նախատեսված բեռների իջեցման համար: 

ՌՆ 11.  851718000 0 
851761000 
851762000 
851770 
8543 70 
8543 20 000 0 
8525 50 000 0 
8525 60 00 
8526 
8527 21 200 
8527 21 700 0 
8526 91 
8526 91 200 0 
8526 91 800 0 

Էլեկտրոնային սարքավորումներ, «տիեզերական ապարատներ» և բաղադրիչներ, 
որոնք ռազմական ապրանքների ցանկում այլ տեղում չեն հատկանշված, ինչպես 
նշված է ստորև. 
ա. էլեկտրոնային սարքավորումներ և դրանց համար հատուկ նախագծված 
բաղադրամասեր, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար, 
բ. գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերը (GNSS) խափանող 
սարքավորում և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.  
1) ստատիկ փոխակերպիչներ, 
գ. «տիեզերական ապարատներ», որոնք հատուկ նախագծված կամ փոփոխված են 
ռազմական օգտագործման համար, և «տիեզերական ապարատների» 
բաղադրամասեր, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար: 



8526 92 000 
9014 20 
9014 20 200 
9014 20 800 
9022 19 000 0 
9027 50 000 0 
9030 40 000 0 
9006 30 000 0 
8504 40 

ՌՆ 12. Վերահսկվում է 
ցանկի այլ 
կատեգորիաներ
ով (ՌՆ2; 4) և  
9031 
9033 00 000 0 
9032 

Բարձր արագության կինետիկ էներգիայով աշխատող զենքերի համակարգեր և 
դրանց հարակից սարքավորում, ինչպես նշված է ստորև, և հատուկ դրանց համար 
նախագծված բաղադրամասեր.   
ա. կինետիկ էներգիայով զենքերի համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված են 
թիրախի ոչնչացման կամ գործունեության խափանման համար,   
բ. որոնք հատուկ նախագծված են փորձարկման և գնահատման հարմարանքների 
և փորձարկման մոդելների համար, ներառյալ դիագնոստիկ գործիքները և 
թիրախները, կինետիկ էներգիայով աշխատող հրթիռների և համակարգերի 
դինամիկ փորձարկման համար:  

ՌՆ 13. 6204 29 900 0 
6204 39 110 0 
6204 33 100 0  
6204 33 900 0 
6204 59 

Զրահապատ կամ պաշտպանական սարքավորում, կառույցներ և բաղադրամասեր, 
ինչպես նշված է ստորև.  
ա. մետաղական կամ ոչ մետաղական զրահապատ թիթեղ, որն ունի հետևյալ 
հատկանիշներից որևէ մեկը.  
1. արտադրված է համապատասխան ռազմական ստանդարտի կամ 
սպեցիֆիկացիայի, կամ  
2. հարմար է ռազմական օգտագործման համար,  
բ. մետաղական կամ ոչ մետաղական կառույցներ, կամ համակցություններ, որոնք 
հատուկ նախագծված են ռազմական համակարգերի բալիստիկ պաշտպանության 
համար, և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր,  
գ. սաղավարտներ, որոնք արտադրված են ըստ ռազմական ստանդարտների կամ 
տեխնիկական պահանջների կամ համեմատելի են ազգային ստանդարտներին, և 
հատուկ նախագծված սաղավարտների խեցիներ, ներքին երեսապատումներ կամ 
հարմարավետության հարմարանքներ,  
դ. զրահաբաճկոններ, պաշտպանական հագուստներ և հատուկ դրանց համար 
նախագծված բաղադրամասեր.  
1. թեթև զրահաբաճկոններ և պաշտպանական հագուստներ, որոնք արտադրված 
են համաձայն ռազմական ստանդարտների կամ սպեցիֆիկացիաների, կամ դրանց 
համազոր և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր. 
2. ծանր զրահաբաճկոններ, որոնք ապահովում են կամ գերազանցում երրորդ 
մակարդակի ձգաբանական պաշտպանությանը (NIJ 0101.06, 2008 թվականի 
հուլիս կամ համեմատելի ազգային ստանդարտով):  

ՌՆ 14. 8805 10 900 0 
8805 21 000 0 
8805 29 000 
9031 20 000 0 

«Մասնագիտացված սարքավորում ռազմական ուսուցման համար» կամ 
ռազմական սցենարների սիմուլյացիայի համար, սիմուլյատորներ, որոնք հատուկ 
նախագծված են ուսուցման համար, ցանկացած հրաձգային զենքի օգտագործման 
ուսուցման համար կամ զենքեր, որոնք հատկանշված են ՌՆ 1 կամ ՌՆ 2 
կետերում, ու հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր և հավելյալ 
հարմարանքներ:  

ՌՆ 15. 8525 50 000 0 
8525 60 000 
8525 80 110 0 
8525 80 190 0 
8525 80 300 0 
8525 80 990 

Պատկերաստեղծ և խափանիչ կամ խաթարիչ սարքավորումներ, ինչպես նշված է 
ստորև, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար ու 
դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր և դրանց հավելյալ 
հարմարանքներ.   
ա. ձայնագրիչներ և պատկերների մշակման սարքավորումներ,   
բ. տեսախցիկներ, լուսանկարչական սարքավորումներ և ժապավենի մշակման 



8526 
8527 13 100 0 
8527 19 000 0 
8527 91 910 0 
9032 89 000 0 

սարքավորումներ,   
գ. պատկերների ուժեղացման սարքավորումներ, 
դ. ինֆրակարմիր կամ ջերմային պատկերավորման սարքավորում,  
ե. ռադարների սենսորների պատկերաստեղծ սարքավորում,   
զ. խափանիչ կամ հակախափանիչ սարքավորում, այն սարքավորման համար, որը 
հատկանշված է ՌՆ 15.ա-ՌՆ 15.ե կետերում: 

ՌՆ 16. ՌՆ 1-ից ՌՆ 4, 
ՌՆ 6, ՌՆ 9, ՌՆ 
10, ՌՆ 12 կամ 
ՌՆ 19 կետերում 

Մետաղյա ձուլածոներ և կտրված մասեր ու այլ անավարտ արտադրանք, որի 
օգտագործումը որևէ հատկորոշ արտադրանքի մեջ կարող է ճանաչելի լինել 
շնորհիվ դրա նյութական կառուցվածքի, երկրաչափության կամ ֆունկցիայի և, 
որոնք հատուկ նախագծված են ցանկացած այնպիսի արտադրանքների համար, 
որոնք հատկանշված են ՌՆ 1-ից ՌՆ 4, ՌՆ 6, ՌՆ 9, ՌՆ 10, ՌՆ 12 կամ ՌՆ 19 
կետերում: 

ՌՆ 17.  8479 50 000 0 
8479 89 
8401 
2844 10 
8456 
8456 12 000 0 
8457 10 900 
8501 20 000 
8501 53 990 0 
8502 
8511 50 000 
8515 39 180 0 

Տարբեր սարքավորումներ, նյութեր և «պահոցներ», ինչպես նշված է ստորև և 
դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.   
ա. ռազմական օգտագործման համար հատուկ նախագծված սուզվելու և ստորջրյա 
լողի ապարատներ, ինչպես նշված է ստորև. 
1. ինքնաբավ սուզվելու վերաշնչառության փակ կամ կիսափակ շղթա, 
2. սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված սուզվելու ապարատների հետ 
օգտագործման համար հատուկ նախագծված ստորջրյա լողի ապարատներ, 
բ. շինարարական սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 
օգտագործման համար,   
գ. կաղապարներ, երեսապատումներ և մշակումներ, հետքի կամ բնորոշ 
հատկանիշները քողարկելու համար, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 
նպատակների համար,  
դ. դաշտային ինժեներական սարքավորում, որը հատուկ նախագծված է 
մարտական գոտում կիրառվելու համար,   
ե. «Ռոբոտներ», «ռոբոտ» վերահսկող սարքեր և «ռոբոտի աշխատանքային 
մասեր», որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշներից որևէ մեկը.   
1. հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար,   
2. ունեն ներկառուցված միջոցներ` հիդրավլիկ գծերը բալիստիկ հարվածներով 
դրսից արվող վնասներից կամ ներթափանցումներից պաշտպանելու համար 
(օրինակ. որոնք ունեն ինքնուրույն փակվող գծեր) և նախագծված են հիդրավլիկ 
հոսքերի համար, որոնց բռնկման կետն ավելի բարձր է քան 839 Կ (566օC), կամ   
3.որոնք հատուկ նախագծված կամ ստուգաչափված են էլեկտրամագնիսական 
իմպուլսային միջավայրում (EMP) աշխատելու համար,   
զ. «Պահոցներ», որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար՝ այնպիսի համակարգերի, սարքավորումների և բաղադրիչների հետ, 
որոնք հատկանշված են ռազմական ապրանքների ցանկում, 
է. միջուկային էներգիա ստեղծող սարքավորում կամ աշխատեցնող սարքավորում, 
ներառյալ «միջուկային ռեակտորները», որոնք հատուկ նախագծված են 
ռազմական նպատակների համար և հատուկ դրանց համար նախագծված կամ 
«փոփոխված» բաղադրամասերը` նախատեսված ռազմական նպատակների 
համար, 
ը. սարքավորում և նյութեր, շերտապատված կամ մշակված այնպես, որ մեղմվի 
դրանց թողած հետքը կամ բնորոշ հատկանիշները քողարկելու համար, որոնք 
հատուկ նախագծված են ռազմական նպատակների համար, բացի նրանցից, 
որոնք հատկորոշված են ռազմական ապրանքների ցանկի այլ մասերում,   
թ. սիմուլյատորներ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական «միջուկային 
ռեակտորների» համար,  
ժ. շարժական վերանորոգման արհեստանոցներ, որոնք հատուկ նախագծված են 
կամ «փոփոխված» ռազմական սարքավորմանը սպասարկելու համար,   
ժա. դաշտային գեներատորներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ 



«փոփոխված» ռազմական օգտագործման համար,  
ժբ. տարաներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ «փոփոխված» ռազմական 
նպատակների համար, 
ժգ. լաստանավեր, բացի նրանցից, որոնք հատկորոշված են ռազմական 
ապրանքների ցանկի այլ մասում, կամուրջներ և պոնտոններ, որոնք հատուկ 
նախագծված են ռազմական նպատակների համար,   
ժդ. փորձարկման մոդելներ, որոնք հատուկ նախագծված են այնպիսի 
առարկաների «մշակման» համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 4, ՌՆ 6, ՌՆ 9 
կամ ՌՆ 10 կետերում, 
ժե. «Լազերային» պաշտպանության սարքավորում (օրինակ. աչքերի և սենսորների 
պաշտպանության), որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման 
համար, 
ժզ. «Վառելիքի պահոցներ», որոնք որևէ տեղում նշված չեն և որոնք հատուկ 
նախատեսված կամ ձևափոխված են ռազմական նպատակներով օգտագործման 
համար: 

ՌՆ 18.  8708 29 
8708 21 100 0 
8708 30 100 0 
8708 30 990 
8456 
8457 10 900 

«Արտադրական» սարքավորում և բաղադրամասեր, ինչպես նշված է ստորև.   
ա. հատուկ նախագծված կամ փոփոխված արտադրական սարքավորում այնպիսի 
արտադրանք արտադրելու համար, որոնք հատկանշված են ռազմական 
ապրանքների ցանկում, և դրանց համար հատուկ նախատեսված 
բաղադրամասերը,   
բ. հատուկ նախատեսված են բնապահպանական միջավայրի շինությունների 
փորձարկման համար և հատուկ դրանց համար նախագծված սարքավորման 
համար, հավաստագրման, որակավորման կամ այն արտադրանքի փորձարկման 
համար, որը հատկանշված է ռազմական ապրանքների ցանկում: 

ՌՆ 19. 8526 
8540 20 800 0 
8540 79 000 
9031 80 
9032 10 
9013 20 000 0 
9013 90 

Ուղղորդված էներգիայով զենքերի համակարգեր (DEW), դրանց հարակից կամ 
հակադարձ խափանիչ սարքավորում և փորձարկման մոդելներ, ինչպես նշված է 
ստորև և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր.  
ա. «Լազերային» համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված են թիրախի 
ոչնչացման կամ վերջինիս առաջադրանքի ձախողման համար,  
բ. մասնիկային ճառագայթների համակարգեր, որոնք կարող են ոչնչացնել 
թիրախը կամ ձախողել դրա առաջադրանքը,  
գ. բարձր հզորության ռադիոհաճախականության (RF) համակարգեր, որոնք 
կարող են ոչնչացնել կամ ձախողել թիրախի առաջադրանքը, 
դ. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված է ՌՆ 19.ա-ՌՆ 19.գ կետերում 
հատկանշված բացահայտման կամ ինքնության ճանաչման կամ 
հակապաշտպանության համակարգերի համար,  
ե. ՌՆ 19 կետում հատկանշված համակարգերի, սարքավորման և բաղադրիչների 
համար նախատեսված ֆիզիկական փորձարկման մոդելներ, 
զ. «լազերային» համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված են ոչ ուժեղացված 
կամ ոչ պաշտպանված տեսողության ժամանակավոր կուրացման համար, այսինքն 
անպաշտպան աչքի կամ տեսողության ուղղիչ սարքեր աչքի համար: 

ՌՆ 20. 9013 80  
8540 20 
8540 99 000 0 
8802 60 

Կրիոգենային և «գերհաղորդիչ» սարքավորում, ինչպես նշված է ստորև, և հատուկ 
դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր և հավելյալ հարմարանքներ.  
ա. սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ փոփոխված այնպիսի 
վերգետնյա, ծովային, օդային կամ տիեզերական կիրառման ռազմական 
փոխադրամիջոցների վրա, որոնք կարող են գործել շարժման ընթացքում և 
արտադրել կամ պահպանել 103 Կ (- 170օC)-ից ցածր ջերմաստիճան:  
բ. «Գերհաղորդիչ» էլեկտրական սարքավորում (պտտվող մեքենաներ և 
տրանսֆորմատորներ), որոնք հատուկ նախագծված են կամ փոփոխված 
վերգետնյա, ծովային, օդային կամ տիեզերական կիրառման ռազմական 
փոխադրամիջոցների վրա տեղադրելու նպատակով և կարող են գործել շարժման 
մեջ:  



ՌՆ 21.    «Ծրագրային ապահովում», ինչպես նշված է ստորև.  
ա. «Ծրագրային ապահովումներ», որոնք հատուկ նախագծված կամ փոփոխված 
են, ինչպես նշված է ստորև՝ հետևյալ բնութագրերից որևէ մեկում՝  
1. այնպիսի սարքավորումներ՝ «մշակելու», «արտադրելու», «օգտագործելու» կամ 
«պահպանելու» համար, որոնք նշված են ռազմական ապրանքների ցանկում. 
2. այնպիսի նյութեր՝ «մշակելու» կամ «արտադրելու» համար, որոնք հատկանշված 
են ռազմական ապրանքների ցանկում, կամ.  
3. այնպիսի «ծրագրային ապահովումներ»՝ «մշակելու», «արտադրելու», 
«օգտագործելու» կամ «պահպանելու» համար, որոնք նշված են ռազմական 
ապրանքների ցանկում. 
բ. «Ծրագրային ապահովում», որոնք հատկանշված չեն ՌՆ 21. ա կետում, հատուկ 
նախագծված են կամ փոփոխված աշխատեցնելու այն սարքավորումները, որոնք 
հատկանշված չեն ռազմական ապրանքների ցանկում այն ռազմական 
ֆունկցիաները կատարող սարքավորումների համար, որոնք հատկանշված են 
ռազմական ապրանքների ցանկում:  

ՌՆ 22.    «Տեխնոլոգիա», ինչպես նշված է ստորև.  
ա. ՌՆ 22.բ կետում չնշված «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում» է ռազմական 
ապրանքների ցանկում նշված առարկաների «զարգացման», «արտադրության», 
«օգտագործման», «տեղադրման», «պահպանման (ստուգման)», «վերանորոգման», 
«ընդհանուր զննման» կամ «թարմացման» համար, 
բ. «Տեխնոլոգիա», ինչպես նշված է ստորև.  
1. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» բաղադրամասերի հավաքման սխեմաները 
մշակելու, և այն արտադրանքի վերջնական հավաքված տեղադրումների 
գործողության, վերանորոգման և շահագործման համար, որոնք հատկանշված են 
ռազմական ապրանքների ցանկում, եթե նույնիսկ նման տեղադրումների 
բաղադրամասերը հատկանշված չեն, 
2. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» փոքր զենքերի «մշակման» և 
«արտադրության» համար, եթե նույնիսկ դա ենթադրում է վերարտադրել հնաոճ 
փոքր զենքեր,  
3. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» բացառապես ռազմական փոխադրական 
հիմնանյութերի կամ ռազմական նյութերի մեջ «բիոկատալիստներ» տեղադրելու 
համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.թ.1-ին ենթակետում:  
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