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ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Հոդված 22. Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը
  
1. Գործունեությունը համարվում է ծանուցման ենթակա, եթե այն ընդգրկված է 

սույն հոդվածի աղյուսակում: 
2. Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակը՝ 
  

Հ/հ
Ծանուցման ենթակա  

գործունեության  
տեսակը 

Ծանուցում 
ներկայաց-

րած 
անձանց 

հաշվառող 
մարմինը 

Ոլորտ Վայրի 
պահանջ

1 2 3 4 5
   1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ      

1. Հրագործական ապրանքների արտադրություն, 
ներմուծում կամ առևտուր 

ԿՄ - -

   2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ      

1. Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող 
կենսապատրաստուկների արտադրություն 

ԿՄ - Վ

2. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն ԿՄ - Վ

3. 
Բույսերի պաշտպանության քիմիական և 
կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) 
վաճառք 

ԿՄ - Վ

  3. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

     

1. 

Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ծառայություններ, բացառությամբ այն 
ծառայությունների, որոնց մատուցման համար 
անհրաժեշտ է տիրապետել և շահագործել 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանց 

ՀԾԿՀ Ա Վ



   3.1. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

     

1. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման 
նպատակով հորատման գործունեություն

ԿՄ _ _

  4. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ      

1. 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ 
«Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 
ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 
ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ 
պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների, 2208 
ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և 
հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) 
թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքների, ինչպես նաև խաղողի 
օղիների և խաղողի օղու թորվածքների 
արտադրության) և խմորման նյութերից էթիլային 
սպիրտի արտադրություն 

ԿՄ Ա Վ

2. 

«Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 
ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 
ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ 
պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների 
արտադրություն 

ԿՄ - Վ

3. 

«Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 
ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և 
հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) 
թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող 
ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 

ԿՄ - Վ

3.1 
Խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների 
արտադրություն 

ԿՄ - Վ

4. Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ 
գինիների արտադրություն 

ԿՄ Ա -

5. Գարեջրի արտադրություն ԿՄ Ա -
6. Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի ԿՄ - Վ



հարգորոշում և հարգադրոշմում
7. Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում ԿՄ - Վ

8. 

«Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 
ծածկագրին դասվող օղու ներմուծում

ԿՄ Ա -

9. 

Արտաքին 
տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 
710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող 
բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց 
չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առք և 
վաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում». 

ԿՄ Ա  

10. 

«ԱՏԳ ԱԱ 2523 (բացառությամբ 2523210000 
ապրանքային դիրքի ծածկագրի) ապրանքային 
դիրքի ծածկագրին դասվող ցեմենտի 
«Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», 
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» և 
«Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» 
մաքսային ընթացակարգերով ներմուծում»   

ԿՄ Ա 

  5. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ      
1. Գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն ԿՄ - Վ 

  

 

 
 


