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նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 3436
(13) A
B01J 23/00
B01J 35/00
C01B 3/00
C10G 2/00
(21) AM20200016
(22) 16.07.2018
(85) 12.02.2020
(86) PCT/EP2018/069321, 16.07.2018
(87) WO 2019/012160, 17.01.2019
(31) 17020309.5, (32) 14.07.2017, (33) EP
(72) Աշոտ Ավետիսյան (AM), Քրիստիան Ֆրեխ
Նաբոլդ (CH), Մայք Բարոնյան (CH)
(73) ԱԶԱԴ Ֆարմա ԱԳ (CH)
(54) CO₂-ի փոխարկման համար կատալիզային
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է սինթեզ-գազի և
ածխաջրածնային
միացությունների՝
CO₂‑ի
փոխարկման եղանակին և կատալիզային
բաղադրանյութին։
Կատալիզային բաղադրանյութը պարու
նակում է առնվազն 7 տարբեր տարրեր,
որոնք ընտրված են` Al, C, Cd, Ce, Co, Cr, Cu,
Eu, Fe, Gd, Mg, Mo, Na, Nd, Ni, O և Sm- ից
բաղկացած խմբից, և մատրիցային բաղադրիչ,
ընդ որում, առնվազն մեկ մատրիցային
բաղադրիչն ընտրվում է խմբից, որը բաղկացած
է բնական ալյումասիլիկատներից, սինթետիկ
ալյումասիլիկատներից, զեոլիտներից, վերմի
կու
լիտից, ակտիվացված ածուխից, օբսի
դիանից, տիտանի օքսիդից, ալյումինի օքսիդից
և դրանց խառնուրդներից։ Առաջարկված է նաև
կատալիզային բաղադրանյութի կիրառման
եղանակ։
Գյուտի խնդիրն է բարձր արդյունա
վետությամբ
կատալիզատորի
ստեղծումը՝
CO₂-ը սինթեզ-գազի և այլ ցածրմոլեկուլային
օրգանական միացությունների փոխարկման
համար։
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(21) AM20200052
(22) 11.12.2018
(85) 17.06.2020
(86) PCT/RU2018/000805, 11.12.2018
(87) WO 2019/132722, 04.07.2019
(31) 2017145706, (32) 25.12.2017, (33) RU
(72) Ալեքսանդր Իվանի Ցիբան (RU)
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն
նոստյու «Վիբոր-ՕԲԴ» (RU)
(54) Ծավալային բլոկների արտադրության
սարքավորում
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը,
մասնավորապես՝ երկաթբետոնե շինվածք
ներին և բաժակի տիպի մոնոլիտ ծավալային
բլոկների արտադրությանը։
Ծավալային բլոկների արտադրության
սարքավորումն ունի հարթ հարթակով շրջա
նակ, զույգ երկայնական վահանակներ, ճակա
տային և պատշգամբային վահանակներ, փեշ և
միջուկ։ Ընդ որում շրջանակի վրա ամրացված
են ռելսերը, փեշը, որը հիմք է հանդիսանում
ապագա բլոկ-սենյակի համար, ուղղահայաց
ուղղության միջուկը։ Ընդ որում, ուղղահայաց
ուղղության միջուկն օժտված է բարձրացմանիջեցման
հիդրավլիկ
ամբարձիկներով,
իսկ զույգ երկայնական, ճակատային և
պատշգամբային վահանակներն օժտված են
հիդրավլիկ ամբարձիկներով, թրթռիչներով,
փականքային
համակարգով՝
ճակատային
վահանակի՝ երկայնական վահանակների հետ
ամրակցումը սևեռելու համար, որոնց շարժն
իրականացվում է հիդրավլիկ ամբարձիկների
միջոցով ռելսերի վրա շարժվող սայլակների
միջոցով։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր նշված
վահանակի և միջուկի խոռոչի ներսում կա
շոգեշապիկ, որն ապահովում է արտադրանքի
ջեռուցումը և ամրության ձեռքբերումը։
Բարձրացվում է սարքավորման արտադրո
ղականությունը, 3 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան
____________________

(51) 2021.01
(11) 3437
B28B 7/00
E04G 11/00

(51) 2021.01
(11) 3438
(13) A
H05B 41/00
(21) AM20190105
(22) 03.09.2019

(13) A

66

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2021

(72) Աշոտ Գրիգորի Հարությունյան (AM)
(73) Աշոտ Գրիգորի Հարությունյան, 0014.
Երևան, Շիրվանզադեի փող., տ. 4, բն. 6 (AM)
(54) Գազապարպիչ լամպի վառքի և աշխատան
քային ռեժիմի կարգավորիչ սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկայի
բնագավառին:
Գազապարպիչ լամպի վառքի և աշխա
տանքային
ռեժիմի
կարգավորիչ
սարքն
ունի
փոփոխական
լարման
անջատիչ,
երկպարբերանի կիսահաղորդիչային ուղղիչ,
հոսանքի բարձր հարմոնիկաների զտիչ և
եռափաթույթ տրանսֆորմատոր։ Կիսահա
ղորդիչային
ուղղիչի
ելքի
հաստատուն
լարման սեղմակներին միացված է զտիչ՝
հաստատուն լարման կոնդենսատորի տեսքով
և հաճախության ձևափոխիչ սարք՝ երկու
տրանզիստորներով և երկու կոմուտացիոն
կոնդենսատորներով։ Հաճախության ձևա
փոխիչ սարքի ելքի սեղմակներին՝ կոմուտացիոն
կոնդենսատորների
միացման
ընդհանուր
սեղմակին միացված է ֆերրիտե միջուկով
բալաստային դրոսելի առաջին սեղմակը, որի
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երկրորդ սեղմակը միացված է եռափաթույթ
տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթի
սեղմակին։ Առաջնային փաթույթի երկրորդ
սեղմակը միացված է գազապարպիչ լամպի
առաջին էլեկտրոդի առաջին սեղմակին, որի
երկրորդ սեղմակը միացված է գազապարպիչ
լամպին զուգահեռ միացված կոնդենսատորի
առաջին սեղմակին։ Կոնդենսատորի երկրորդ
սեղմակը միացված է գազապարպիչ լամպի
երկրորդ էլեկտրոդի երկրորդ սեղմակին։
Երկրորդ էլեկտրոդի առաջին սեղմակը միացված
է հաճախության ձևափոխիչ սարքի երկու
կոմուտացիոն կոնդենսատորների միացման
ընդհանուր սեղմակին։ Երկու կոմուտացիոն
կոնդենսատորները գազապարպիչ լամպին և
տրանզիստորներին միացված են հաջորդաբար:
Մեծացվում է գազապարպիչ լամպերի փաս
տացի ծառայության ժամկետը, դրանք դառնում
են էլեկտրական ցանցերի էլեկտրամագնի
սական դաշտում էլեկտրաէներգիայի համա
տեղելի սպառիչներ և իջեցվում է դրանց
ինքնարժեքը, 2 նկ.:
____________________

77

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.03.2021

03/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 607
(13) U
G10D 7/00
(21) AM20200096U
(22) 02.12.2020
(72) Խոսրով Կարապետի Մնացականյան (AM),
Մհեր Խոսրովի Մնացականյան (AM)
(73) Խոսրով Կարապետի Մնացականյան,
0018, Երևան, Օստրովսկու փող., 38 տուն (AM),
Մհեր Խոսրովի Մնացականյան, 0018, Երևան,
Օստրովսկու փող., 38 տուն (AM)
(54) Դուդուկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է փողային
երաժշտական գործիքներին, մասնավորապես՝
դուդուկին:
Դուդուկն ունի ծիրանի ծառի փայտից պատ
րաստված երկարավուն փողի տեսքով իրան
և վերևի ծայրին միակցվող ձայնար
տադրիչ:

Իրանի մի կողմում երկայնական ուղղությամբ
կատարված են ութ, իսկ հակառակ կողմում՝
երկու ձայնային անցքեր։ Ձայնային անցքերից
երկրորդը, երրորդը, հինգերորդը, վեցերորդն
ու
ութերորդը և հակառակ կողմի վերևի
անցքն իրականացված են իրանի երկայնական
ուղղությամբ միմյանցից բաժանված ձայնային
անցքերի զույգի տեսքով։ Անցքերի զույգերը
կատարված
են
իրանի
մակերևույթին
իրականացված գոգավորություններում։ Ձայ
նային անցքերի զույգերից յուրաքանչյուրի
վերևի ձայնային անցքի տրամագիծը մեծ է
ներքևի ձայնային անցքի տրամագծից։
Ապահովվում է դուդուկի վրա հստակ
կիսատոն նվագելու հնարավորությունը, 3 նկ.։
____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.03.2021

03/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 02-02

(11) 549

(13) S

(22) 25.01.2021
(21) 20210001		
(72) Կարեն Խաչիկյան (AM), Էմմա Խաչատրյան
(AM)
(73) Կարեն Խաչիկյան (AM)
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Վրադիր գրպան (9 տարբերակ)
(55)

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.03.2021

03/2

ՄԱՍ 1
№

____________________

(51) 02-02

(11) 550

(13) S

(21) 20210002		
(22) 25.01.2021
(72) Կարեն Խաչիկյան (AM), Էմմա Խաչատրյան
(AM)
(73) Կարեն Խաչիկյան (AM)
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Վրադիր գրպան (6 տարբերակ)
(55)

____________________

14
14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

03/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20200268

(111) 32304

(210) 20200576

(111) 32306

(220) 13.02.2020

(151) 12.03.2021

(220) 20.03.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 13.02.2030
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM
(442) 02.03.2020
(540)

			(181) 20.03.2030
(730) «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Վ.
Սարգսյան 26/1, AM
(442) 01.04.2020
(540)

(511)
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ.
քիմիա-դեղագործական
պատրաստուկներ.
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների
համար.
դեղամիջոցներ.
քսուքներ բժշկական նպատակների համար.
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային
հավելումներ:
____________________

(210) 20200516		

(111) 32305

(220) 13.03.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 13.03.2030
(730) «Տոմսարկղ» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան
25, բն. 28, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մշակութային միջոցառումների
տոմսերի իրացում. վաճառքի կազմակերպում
երրորդ անձանց համար:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույնով:
(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպա
տաշերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե թերթեր.
պողպատե խողովակներ. նեյզիլբեր (արծաթնիկելի համահալվածք). ալ յումին. բրոնզ.
ալ յումինե լար. արծաթե զոդանյութ. մելքիոր.
համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. բերիլիում (գլուցինիում). բաբիտ
(համահալվածք). քրոմի հանքաքար. չմշակ
ված կոբալտ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված պղինձ. երկաթի հանքաքար. ֆեռոտիտան.
մոլիբդեն. ցինկ. տիտան.
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտոր
ներ. համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծա
թյա մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր).
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթա
ներ (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկար
ժեք իրեր). մետաղադրամն եր. ալմաստներ.
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք իրեր).
պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչա
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կան իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր).
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ազնիվ մետաղներ. ձիթակն (թանկարժեք քար).
չմշակված կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա
թելեր (թանկարժեք իրեր). կիսաթանկարժեք
քարեր. թանկարժեք քարեր. պլատին (մետաղ).
ռոդիում. արձաններ ազնիվ մետաղներից.
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ. մատա
նիներ (թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ
մետաղներից. ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա
զարդարանքներ. կիսանդրիներ ազնիվ մետաղ
ներից. արձանիկներ. պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղ
ներից. անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն.
դաս 37. բուլդոզերների վարձույթ. նավա
շինություն.
ստորջրյա
շինարարություն.
շինարարական կառուցվածքների քանդում.
արդյունաբերական ձեռնարկությունների կա
ռուցում. քարաշինարարական աշխատանք
ներ. լեռնահանքային օգտակար հանածոների
արդյունահանում. հանքերի շահագործում,
հորատանցքերի հորատում. ատաղձագործա
կան աշխատանքներ. նավթի և գազի խորը
հորատանցքերի հորատում. հանքաշերտերի
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№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20200649

(111) 32308

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

ջրաճեղքման ծառայություններ:
____________________

(210) 20200644

(111) 32307

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________
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(210) 20200650

(111) 32309

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.

03/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատ
րաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20200654

(111) 32311

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20200652

(111) 32310

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատ
րաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________
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(210) 20200659

(111) 32312

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)
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№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.

(210) 20200661

(111) 32314

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20200660

(111) 32313

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
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(210) 20200662

(111) 32315

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

03/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.

(210) 20200759

(111) 32317

(220) 27.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 27.04.2030
(730) ԲԵՆԵԼԼԻ Ք.Ջ. ՍՌԼ, IT
(442) 01.06.2020
(540)

ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20200664

(111) 32316

(220) 02.04.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.04.2030
(730) «Ֆիառ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան
15, բն. 12, AM
(442) 18.05.2020
(540)

(591)
Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
(պանտոն 347) և մոխրագույն (պանտոն 877)
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող

(210) 20200760

(111) 32318

(220) 27.04.2020

(151) 12.03.2021

գործակալություններ.

			(181) 27.04.2030
(730) ԲԵՆԵԼԼԻ Ք.Ջ. ՍՌԼ, IT

տեղերի

ամրագրում

պանսիոններում. պանսիոններ կենդանիների
համար.

պանսիոնների

սրճարանների

ծառայություններ.

ծառայություններ.

նախա

03/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.06.2020
(540)

ճաշարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների
րանների
կամ

տրամադրում.

ծառայություններ
ուսումնական

ճաշա

հիմնարկներում
հաստատություն

ներում. կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և
ամանեղենի վարձույթ. խոհանոցային սարքերի
վարձույթ. մանկամսուրների ծառայություններ.
խմելու

ջրի

բաշխիչ

սննդամթերքի

սարքերի

պատրաստում,

վարձույթ.
առաքում,

մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ).
մթերքից

խոհարարական

արձանիկների

ստեղծում. հանգստի ճամբարների ծառայու
թյուններ
(զվարճություններ).
տեղերի
ամրա
գրում
հյուրանոցներում.
լուսավորող
սարքերի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների
համար.
վարձակալում
հավաքների
մոթելների ծառայություններ. ռեստորանային
ծառայություններ.
ծերանոցների
ծառայու
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ.
ժամանակավոր
բնակատեղերի
վարձակալում. տեղերի ամրագրում ժամա
նակավոր բնակության համար. վրանների
վարձույթ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. շարժական շինությունների
վարձույթ. հյուրանոցների ծառայություններ.
բուֆետ
ճաշարանների
ծառայություններ.
ների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
քեթրինգի ծառայություններ. ռեստորանների և
ճաշարանների ամրագրման ծառայություններ.
սննդի
և
խմիչքների
մատակարարման
ծառայություն. խորհրդատվական ծառայու
թյուններ սննդի, խմիչքների և քեթրինգի
վերաբերյալ. տեղեկատվության տրամադրում
առցանց հյուրանոցների ամրագրման համար.
ռեստորանի կառավարում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում,
պանսիոններում)
զբաղվող
գործա
կալություններ.
տեղերի
ամրագրում
պան
սիոններում. պանսիոններ կենդանիների
համար.
պանսիոնների
ծառայություններ.
սրճարանների
ծառայություններ.
նախա
ճաշարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների
տրամադրում.
ճաշա
րանների ծառայություններ հիմնարկներում
կամ ուսումնական հաստատություններում.
կահույքի,
սեղանի
սպիտակեղենի
և
ամանեղենի վարձույթ. խոհանոցային սարքերի
վարձույթ. մանկամսուրների ծառայություններ.
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ.
սննդամթերքի
պատրաստում,
առաքում,
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ).
մթերքից
խոհարարական
արձանիկների
ստեղծում. հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ
(զվարճություններ).
տեղերի
ամրագրում
հյուրանոցներում.
լուսավորող
սարքերի վարձույթ. սենյակների, դահլիճների
վարձակալում հավաքների համար. մոթել
ների
ծառայություններ.
ռեստորանային
ծառայություններ.
ծերանոցների
ծառայու
թյուններ. ինքնասպասարկման ռեստորան
ների
ծառայություններ.
խորտկարան
ների
ծառայություններ.
ժամանակավոր
բնա
կատեղերի վարձակալում. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. վրանների
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

վարձույթ. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայություններ. շարժական շինությունների
վարձույթ. հյուրանոցների ծառայություններ.
ճաշարանների ծառայություններ. բուֆետների
ծառայություններ.
սննդի
ձևավորում.
քեթրինգի ծառայություններ. ռեստորանների և
ճաշարանների ամրագրման ծառայություններ.
սննդի
և
խմիչքների
մատակարարման
ծառայություն. խորհրդատվական ծառայու
թյուններ սննդի, խմիչքների և քեթրինգի
վերաբերյալ. տեղեկատվության տրամադրում
առցանց հյուրանոցների ամրագրման համար.
ռեստորանի կառավարում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20200978

(111) 32319

(220) 01.06.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 01.06.2030
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի
3/5, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավե
լանյութեր շարժիչային վառելիքի համար).
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. աղեր պահածոյացման համար,
բացառությամբ սննդի պատրաստման համար
օգտագործվողների.
օժանդակ
հեղուկներ
հղկանյութերի հետ օգտագործելու համար.
ռետինացման (վուլկանացման) ուժեղարարներ.
հակափրփրային լուծույթներ էլեկտրական կու
տակիչների համար. ացետատներ (քիմիական
նյութեր). ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. ման
րէաբանական պատրաստուկներ թթվեցնելու
համար. քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն.
ացետիլեն. քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիա
կան պատրաստուկներ կոնդենսացման համար.
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ.
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյու

03/2

№ՄԱՍ 1

թեր հորատման լուծույթների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր մոտորային վառելիքի
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի
համար. կպչուն բաղադրություններ վիրաբու
ժական վիրակապման նյութերի համար. նյու
թեր ջուրը փափկացնելու համար. տրագանտ
(տրագականտ) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող
գազեր աերոզոլների համար. լուսանկարչական
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարարություն
ներ փակց
նե
լու հա
մար. ագար-ագար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյու
ղատնտեսության համար, բացառությամբ ֆուն
գիցիդների, հերբիցիդների, միջատասպանների
և մակաբուծասպանների. բաղադրություններ
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակուցներ (կենդանական կամ բուսական,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային
սպիտակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալի
ներ. կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղ
ներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ.
ծովային
ջրիմուռներ
(պարարտանյութեր).
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահածոյաց
նելու համար. քիմիական պատրաստուկներ
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար.
արզնահող. ալ յումինային շիբ. ալ յումինի հիդ
րատ.ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլորիդ
ներ.
ալ յումինի
յոդիդ.
շիբ
(պաղլեղ).
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար.
ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական նպա
տակների համար. քիմիական նյութեր օսլան
նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). անու
շադր.
աղաթթու.
ամոնիակային
աղեր.
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալ յումինա-ամո
նիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. անհիդրիդ
ներ. փայտածուխ. կենդանական սպիտակուց
ներ (հումք). անտրանիլային թթու. ներքին
այրման շարժիչների վառելիքների հակաճայ
թիչներ.
անտիֆրիզներ
(հակասառիչներ).
հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ. ծարիրի
սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործվածքի
համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյունաբե
րական նպատակների համար. կպչուն բաղադ
րություններ ծառերը պատվաստելու համար.
մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար (անտառա
յին տնտեսություն). արծաթի աղերի լուծույթներ
արծաթապատման համար. արգոն. կապարի
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արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթուներ.
աստատին. վառելիք միջուկային ռեակտորների
համար. քիմիական պատրաստուկներ շարժիչ
ներում այրուքը հեռացնելու համար. ինքնա
գունավորվող
լուսանկարչական
թուղթ.
լուսարարներ տեքստիլ արտադրանքի համար.
ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական պարարտա
նյութեր. ազոտական թթու. էնոլոգիական ման
րէասպաններ (գինու արտադրության ժամանակ
օգտագործվող քիմիական պատրաստուկներ).
պատրաստուկներ սևեռակման համար (լուսան
կարչություն).
լուծույթներ
ցինկապատման
համար, լուծույթներ գալվանապատման համար.
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկարչություն).
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի միացու
թյուններ. նյութեր գուլպաների հատերը գնալը
կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական նյութեր).
քիմիկատներ արծնի արտադրության համար,
բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. բոք
սիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթու
ներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթու
(բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի սուլֆի
միդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր բետոնը
փրփրեցնելու համար. պահպանող միջոցներ
բետոնի համար, բացառությամբ ներկերի և յու
ղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի երկքրո
մատ. նատրիումի երկքրոմատ. լուսարարներ և
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. կենսաբա
նական կատալիզատորներ. կալիումի երկօք
սալատ.
մանգանի
երկօքսիդ.
բիսմութ.
բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավացնող
պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտագոր
ծելու համար. գունազերծիչներ մոմերի համար.
դաբաղային փայտանյութ. փայտասպիրտ.
փայտազանգված. փայտաքացախ (փայտա
հեղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունաբե
րական նպատակների համար. լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատներ կոնդենսացումը կանխելու համար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարար
տանյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարար
ներ. պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար.
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ.
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. կար
բիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում (լյու
տեցիում).
կատալիզատորներ.
ցել յուլոզ
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(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ.
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում.
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. հազ
վագյուտ հողերի մետաղների աղեր. ցեզիում.
կետոններ. պատրաստուկներ կենդանական
ածխից. ակտիվացրած ածուխ զտիչների
համար. կենդանական ոսկրածուխ. արյան
ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են ածխի խնայողական օգտագործումը.
սոսնձող միջոցներ կոշիկի համար. կալցիումի
ացետատ. կալցիումի կարբոնատ. քլորակիր.
քիմիկատներ ծխնելույզները, բուխարիները
մաքրելու համար. քիմիկատներ կաշին նորաց
նելու համար. արդյունաբերական քիմիկատ
ներ. քիմիական պատրաստուկներ գիտական
նպատակների համար, բացառությամբ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով
օգտագործվողների. քիմիական ռեակտիվն եր,
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական նպա
տակներով օգտագործվողներից. դանդաղա
րարներ միջուկային ռեակտորների համար.
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական պատրաս
տուկներ լաբորատոր անալիզների համար,
բացառությամբ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակներով օգտագործվողների.
քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորաջրած
նային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. քրոմային
շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. քրոմական
թթու. մածիկներ կաշվի համար. մածիկներ
դողերի համար. սոսինձներ կոտրված իրերը
նորոգելու համար. պատրաստուկներ ցեմեն
տին անջրանցիկություն հաղորդելու համար,
բացառությամբ ներկերի. պաշտպանիչ նյութեր
ցեմենտի համար, բացառությամբ ներկերի և
յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական համա
կարգերի համար. մոմային մածիկներ ծառերը
պատվաստելու համար (այգեգործական եփուկ).
կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպատակ
ների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և
նախաներկման համար. սոսինձներ պաստառ
ների համար. լուսարարներ գինիների համար.
կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման համար.
փափկիչներ կաշվի համար, բացառությամբ յու
ղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտպա
նելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործական
արդյունաբերության համար. լուսաքիմիկատ
ներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ) լու
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սանկարչության
համար.
լուսաթիթեղներ.
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգենային պատրաստուկներ. սոսինձներ
կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համար. պղնձարջասպ, պղնձի սուլֆատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռո
ցիանիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթաց
ներում
օգտագործվող
ճարպազրկող
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով
կպցրածն անջատելու և պոկելու համար. քիմի
կատներ յուղերն անջատելու և տարրալուծելու
համար. սոսնձազերծող պատրաստուկներ.
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղա
պարների յուղման հակահարակցային բաղա
արտադրանքի
հանումը
դրություններ
հեշտացնելու համար. նյութեր փայլատման
համար. ջրազրկող պատրաստուկներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ նստվածքը հեռացնելու համար.
դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք օգտա
գործվում են արտադրության մեջ. դեքստրին
(ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. դիաստազներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. երկազոթուղթ
(երկազոտային լուսազգայուն թուղթ) պատճեն
ման համար. պատրաստուկներ ձայնասկավա
ռակները վերականգնելու համար. թորած ջուր.
դոլոմիտ արդյունաբերական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխման
համար. դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտա
կիչները լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյու
նաբերական նպատակների համար. ծանր ջուր.
լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիմիա
կան նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչ
համար.
պատրաստուկներ,
որոնք
ների
ապահովում են վառելիքի խնայողական օգտա
գործումը. ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. հակաստատիկներ,
բացառությամբ կենցաղայինների. աղեր գալ
վանական տարրերի համար. պատրաստուկներ
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արծնի մթնեցման համար. պատրաստուկներ
ապակու մթնեցման համար. քիմիկատներ
ապակին և արծնը ներկելու համար. լուսաէմուլ
սիաներ. էմուլգարարներ. զգայունացված լու
սաթիթեղներ. պատրաստուկներ շոհավորման
համար. պարարտանյութեր. ֆերմենտային
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. ֆերմենտներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. չմշակված
էպօքսիդային խեժեր. նյութեր գազազտման
համար. էրբիում. քացախաթթու. ինդիկատո
րային թուղթ (քիմիական). բարդ եթերներ.
էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ
գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի
եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում.
բաղադրություններ կրակմարիչների համար.
արդյունաբերական
նպատակների
ալ յուր
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիա
կան նպատակների համար. ֆեռոտպության
լուսաթիթեղներ (լուսանկարչություն). պարար
տանյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու
տակաձև պարուրակների ակոսահատման
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների
արդյունաբերական արտադրության համար.
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա էներ
գիա ստանալու համար. պատրաստուկներ
համար
(լուսանկարչություն).
սևեռակման
ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների համար.
նյութեր ֆլյուատապատման համար. ֆտոր.
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային
թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կապակցող նյութեր ձուլման
արտադրության համար. կաղապարման խառ
նուրդներ ձուլակաղապարների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր միջատասպան նյութերի
համար. քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ
ների համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ
քիմիական
նպատակների
(մրջնալդեհիդ)
համար. պատրաստուկներ տեքստիլ արդյունա
բերության մեջ լմելու ժամանակ օգտագործելու
համար. լմման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. ֆրանցիում. արգելակի հեղուկ
մուր
արդյունաբերական
ներ.
լամպի
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ միսն ապխտելու համար. գադոլինի
ում. գխտորներ (դաբաղման). գխտորաթթու
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թանաքի արտադրության համար. գալիում. լու
սանկարչական թուղթ. գխտորադաբաղային
թթու, տանին. պատրաստուկներ ցինկապատ
ման, գալվանապատման համար. գամբիր
(դաբաղանյութ).
պաշտպանական
գազեր
եռակցման համար. պնդացված գազեր արդյու
նաբերական նպատակների համար. ժելատին
լուսանկարչության մեջ օգտագործելու համար.
ժելատին արդյունաբերական նպատակների
համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիմիապես
ակտիվ նյութեր). չոր սառույց (ածխածնի երկօք
սիդ). բուսական սոսինձներ միջատների դեմ
պայքարելու համար. գլյուկոզաիդներ. գլիցե
րիդներ. գլիկոլներ. գունազերծիչներ ճարպերի
համար. ճարպաթթուներ. մածիկ ծառերը պատ
վաստելու համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյունբալզամ (բալասան) լաքի արդյունաբերության
մեջ օգտագործելու համար. հելիում. հոլմիում.
պտուղների աճն արագացնող հորմոններ.
քիմիկատներ այգեգործության և բանջարաբու
ծության համար, բացառությամբ ֆունգիցիդ
ների, հերբիցիդների, միջատասպանների և
մակաբուծասպանների. յուղեր սննդամթերքի
պահպանման համար. յուղեր արտադրման
ընթացքում կաշվի մշակման համար. յուղեր
կաշվի դաբաղման համար. դիսպերսարարներ
նավթի համար. դիսպերսարարներ յուղերի
համար. գունաթափող պատրաստուկներ յու
ղերի համար. քիմիկատներ յուղերը մաքրելու
համար. հումուս. հիդրատներ. ածխաջրեր. հիդ
րազին. ջրածին. նատրիումի հիպոքլորիտ.
հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ գործվածքնե
րին անջրանցիկություն հաղորդելու համար.
քիմիկատներ
գործվածքների
տոգորման
համար. քիմիկատներ կաշվին անջրանցիկու
թյուն հաղորդելու համար. յոդ քիմիական նպա
տակների համար. յոդի աղեր. յոդական թթու.
յոդ արդյունաբերական նպատակների համար.
իզոտոպներ արդյունաբերական նպատակների
համար. ճենակավ (սպիտակ). դիատոմիտ,
կիզելգուր. կրիպտոն. կաթնաթթու. կաթնաֆեր
մենտներ քիմիական նպատակների համար.
պատրաստուկներ
ոսպնյակների
լանթան.
խամրումը կանխելու համար. լիթիումի օքսիդ.
լիթիում. պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
պաշտպանիչ նյութեր աղ յուսե շարվածքի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
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մագնեզիտներ. մագնեզիումի քլորիդներ. ման
գանատներ. մանգրենու կեղև արդյունաբերա
կան նպատակների համար. քիմիկատներ
ապակու փայլատման համար. սնդիկ. սնդիկի
աղեր. սնդիկի օքսիդներ. մետաղակերպներ.
ազնիվ մետաղների աղեր, արդյունաբերական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
մետաղների շիկամշակման համար. մեթան.
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը չոռից
(սնկային
հիվանդություն)
պաշտպանելու
համար. հանքային թթուներ. աղեր արդյունա
բերական նպատակների համար. խոնավացնող
պատրաստուկներ ներկելիս օգտագործելու
համար. նավթալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտունի
ում. թունավոր գազերի չեզոքարարներ. քիմիա
կան
պատրաստուկներ
հատիկաբույսերը
մրիկից պաշտպանելու համար. ուրանի նիտ
րատ. զգայունացված թիթեղիկներ օֆսեթ
տպագրության համար. օլեինային թթու. օլիվին
(ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). ոսկու աղեր.
թրթնջկաթթվային
կալիում.
օքսալատներ.
թրթնջկաթթու. թթվածին արդյունաբերական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
արդյունաբերական նպատակների համար.
պալադիումի քլորիդներ. բորակով ներծծված
թուղթ. լուսաչափական թուղթ. զգայունացված
թուղթ. լակմուսաթուղթ. պեկտիններ լուսան
կարչության մեջ օգտագործելու համար. նատ
րիումի պերբորատներ. պերկարբոնատներ.
պերքլորատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբա
կան թթու. կարբոլային թթու արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ֆոսֆատներ
(պարարտանյութեր). խարամն եր (պարարտա
նյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. սուպեր
ֆոսֆատներ
(պարարտանյութեր).
թուղթ
լուսապատճենման համար. ֆոսֆորական թթու.
գործվածք լուսապատճենների համար. լուսա
հայտածիչներ. լուսազգայունարարներ. պիկրի
նային թթու. չմշակված պլաստմասսաներ.
պլաստիզոլներ. կապարի ացետատ. կապարի
օքսիդ. պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի
արդյունաբերական
նպատակների
ալ յուր
համար. տորֆահումուսային թաղարներ այգե
գործության և բանջարաբուծության համար.
պոտաշ. կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ.
պրոմեթիում. պրոտակտինիում. չմշակված
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո
արդյունաբերական նպատակների համար.
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չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված արհես
տական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր գիտա
կան նպատակների համար. ռադոն. ռադիում
գիտական նպատակների համար. սառնազ
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման
կողմն ակի արգասիքներ արդյունաբերական
նպատակների համար. չմշակված ակրիլային
խեժեր. ռենիում. զգայունացված ռենտգենյան
լուսակայված թաղանթներ. բաղադրություններ
դողերը նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղա
պարման ավազ. սալիցիլային թթու. սելիտրա.
սամարիում. սոուսներ ծխախոտը բուրավետաց
նելու համար. մետաղական օճառներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. սկանդիում.
սեբացինային թթու. աղեր (քիմիական պատ
րաս
տուկ
ներ). չմշակ
ված աղեր (հումք). աղեր
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահպան
մանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. սիլիցի
ում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ.
քիմիկատներ զոդման համար, քիմիկատներ
եռակցման համար. կալցինացված սոդա.
կաուստիկներ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաուստիկ սոդա արդյունաբերա
կան նպատակների համար. նատրիումի աղեր
(քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. ազո
տաթթվային բիսմութ քիմիական նպատակ
ների համար. բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային
հանքանյութ). ստեարինային թթու. ստրոնցի
ում. մուր արդյունաբերական կամ գյուղատնտե
սական նպատակների համար. հեղուկներ
էլեկտրական կուտակիչները սուլֆատազրկելու
համար. սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու.
ծծմբական թթու. աղտոր դաբաղման ժամանակ
օգտագործելու համար. քիմիկատներ անտա
ռային տնտեսության համար, բացառությամբ
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատաս
պանների և մակաբուծասպանների. տալկ
(մագնեզիումի սիլիկատ). աղաղակեղև. տանին
ներ. դաբաղիչ նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբա
ղաթթու. տապիոկայի ալ յուր արդյունաբերական
նպատակների համար. գինեքար, բացառու
թյամբ դեղագործական նպատակների համար
գինեթթու.
տեխնեցիում.
օգտագործվողի.
տելուր. մակերևութային ակտիվ նյութեր. տեր
բիում. քիմիկատներ ապակին ներկելու համար.
պատրաստուկներ ապակու խամրումը կանխե
լու համար. քիմիկատներ պատուհանի ապակի
ների խամրումը կանխելու համար. հող բույսեր
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աճեցնելու համար. ֆուլերային հող տեքստիլ
արդյունաբերության
համար.
հազվագյուտ
հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորմեթան.
քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաստուկ
ներ մանածագործության համար. թալիում.
թիոկարբոնիլիդ. թուլիում. թորիում. տիտանի
երկօքսիդ արդյունաբերական նպատակների
համար. տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարար
տանյութ). պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի
համար, բացառությամբ ներկերի և յուղերի.
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական պատ
րաստուկներ միսը փափկացնելու համար.
քիմիական պատրաստուկներ խաղողի հիվան
դությունների կանխարգելման համար. գինու
սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսանկարչու
թյուն). ռետինացնող (վուլկանացնող) պատ
րաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբիում.
իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. ցիրկոնիումի
երկօքսիդ. արդյունաբերական պատրաստուկ
ներ սննդամթերքի պատրաստման գործընթացն
արագացնելու համար. ամոնիակ (ցնդող
ալկալի) արդյունաբերական նպատակների
համար. ալկալիական յոդիդներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. ալկալիական
մետաղներ. ալկալիական մետաղների աղեր.
ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ալ յումինի ացե
տատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի).
ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ. ազո
տաթթվական արծաթ. գունաբացող քիմիկատ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. նիտ
րատներ. սոսինձներ երեսապատման սալիկ
ների համար. բարիումի սուլֆատ. քիմիական
նյութեր ներկեր պատրաստելու համար. մեթիլ
բենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի երկկարբո
նատ քիմիական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ բժշկա
կան կամ անասնաբուժական նպատակների
գունաթափող
պատրաստուկներ
համար.
արդյունաբերական նպատակների համար.
զգայունացված չլուսակայված լուսաժապավեն
ներ. փայտասպիրտի թորման արգասիքներ.
հալանյութեր կարծր զոդման համար. հալանյու
թեր զոդման համար. բրոմ քիմիական նպա
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տակների համար. անթրացենային քլորացված
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. ֆլոկու
լյանտներ. լեցիթին (հումք). սուբստրատներ
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու
համար (գյուղատնտեսություն). ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա
բերական նպատակների համար. կազեին
արդյունաբերական նպատակների համար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալ
ներ
(քիմիական
նյութեր).
ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ ոչ բժշկական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. կուլտուրա
ներ միկրոօրգանիզմն երից, բացառությամբ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ներով օգտագործվողների. գազի մուր արդյու
նպատակների
համար.
նաբերական
զգայունացված չլուսակայված կինոժապավեն
ներ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական
նպատակների համար. սոսինձներ արդյունա
բերական նպատակների համար. յուղեր մշակ
ված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիմիական նպատակների համար. բաղադրու
թյուններ ձայնասկավառակների արտադրու
թյան համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և
տարրալուծելու համար. պլաստմասսաների
լուծիչներ
լաքերի
համար.
դիսպերսում.
քաղցրացնող նյութեր, արհեստական (քիմիա
կան պատրաստուկներ). քիմիկատներ ջրի
մաքրման համար. փափկիչներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. զտող նյութեր
չմշակված պլաստմասսաներից. զտող նյութեր
քիմիական նյութերից. զտող նյութեր անօրգա
նական նյութերից. զտող նյութեր բուսական
նյութերից. գլյուկոզա արդյունաբերական նպա
տակների համարսոսնձանյութ (սոսինձ), բացա
ռությամբ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար օգտագործվողների.
բնական սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) արդյու
նաբերական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ, որոնք աղ յուսե կամ քարե շարվածքը
պաշտպանում են խոնավությունից, բացառու
թյամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, բացառությամբ
գրասենյակային, սննդային կամ կենցաղային
նպատակների համար օգտագործվողների.
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կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սինթետիկ
նյութեր յուղերը կլանելու համար. խեցեգործա
կան նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող
միջոցներ օգտագործելու համար. կոմպոստ.
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի
արտադրության համար. դիատոմային հող.
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ
բույսերի աճը կարգավորելու համար. պատ
րաստուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման
համար, բացառությամբ կենցաղայինի. ծովա
ջուր արդյունաբերական նպատակների համար.
միկրոտարրերով հարստացված պատրաստուկ
ներ բույսերի համար. քափուր արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
քիմիական
ուժեղարարներ թղթի համար. քիմիական ուժե
ղարարներ կաուչուկի (ռետինի) համար. բուսա
հող (հումուս) հողը պարարտացնելու համար.
մագնիսական հեղուկ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կառավարող սարքի ուժեղա
րարի հեղուկներ. փոխհաղորդակային հեղուկ.
պատրաստուկներ շարժիչներում հեղուկների
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար.
խեցեգործական հավելանյութեր, որոնք օգտա
գործվում են թրծման ժամանակ (հատիկավոր և
փոշու տեսքով). բաղադրություններ տրանս
պորտային միջոցների շարժիչները սառեցնելու
համար. քիմիկատներ ռադիատորները լվալու
(մաքրելու) համար. մածկանման լցանյութեր
ավտոմոբիլի թափքի վերանորոգման համար.
ժելեր էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ
ապակիների համար. փքեցրած կավ հիդրոպո
նիկական կուլտուրաների համար (հիմն անյութ).
պատրաստուկներ
պաստառները
պոկելու
համար. քիմիական հավելանյութեր յուղերի
համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). սեր
մերի գեներ գյուղատնտեսական արտադրու
ցողունային
բջիջներ,
թյան
համար.
բացառությամբ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակներով օգտագործվողների.
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածքնե
րից, բացառությամբ բժշկական կամ ասնաբու
ժական նպատակներով օգտագործվողների.
պարարտանյութեր ձկան ալ յուրից. ֆերմենտա
յին պատրաստուկներ սննդի արդյունաբերու
ֆերմենտներ
սննդի
թյան
համար.
արդյունաբերության համար. գլյուկոզա սննդի
արդյունաբերության համար. լեցիթին սննդի
արդյունաբերության համար. լեցիթին արդյու
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նաբերական նպատակների համար. պեկտին
սննդարդյունաբերության համար. պեկտին
արդյունաբերական նպատակների համար.
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) սննդի
արդյունաբերության համար. գինեթթվային
կալիում (տարտրատ) արդյունաբերական նպա
տակների համար. ալգինատներ սննդային
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն)
սննդի արդյունաբերության համար. սնձան
(գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյու
նաբերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ)
արդյունաբերական նպատակների համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնաֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կազեին սննդարդյունաբե
րության համար. անուշադրի սպիրտ. քիմիական
նյութեր պիգմենտներ պատրաստելու համար.
միկրոօրգանիզմն երից,
պատրաստուկներ
բացառությամբ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակներով օգտագործվողների.
հողային խառնուրդներ թաղարային մշակա
բույսերի համար. պատրաստուկներ մետաղ
ների մխամեղմման համար. գլյուտամինի թթու
արդյունաբերական նպատակների համար.
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) դեղագործա
կան ապրանքների արտադրության համար.
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) սննդարդյու
նաբերության համար. օրգանական թափուկներ
(պարարտանյութ).
թեյի
լուծամզուքներ
(էքստրակտ) կոսմետիկայի արտադրության
համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) արդյունաբե
րական նպատակների համար. սիլիցիումի կար
բիդ (չմշակված). օժանդակ միջոցներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. վիտամիններ սննդային հավե
լույթների արտադրության համար. վիտամիններ
սննդարդյունաբերության համար. հակաօքսի
դանտներ արդյունաբերության մեջ օգտա
համար.
հակաօքսիդանտներ
գործելու
կոսմետիկայի արտադրության համար. հակա
օքսիդանտներ դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. հակաօքսիդանտներ
հավելույթների
արտադրության
սննդային
համար. պրոտեիններ արդյունաբերության
համար. պրոտեիններ սննդային հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ սննդար
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դյունաբերության համար. ամոնիումի նիտրատ.
վիտամիններ դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. վիտամիններ կոսմե
տիկական արտադրության համար. ֆլավոնո
իդներ
արդյունաբերական
նպատակների
համար (ֆենոլային միացություններ). թիմոլ
արդյունաբերական նպատակների համար.
հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր.
չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիական
պատվածքներ ակնաոսպնյակների համար.
կալոմել (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսիլոլ. քսի
լեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն. գիպս
որպես պարարտանյութ օգտագործելու համար.
նանոփոշիներ արդյունաբերական նպատակ
ների համար. դեղապատիճների արտադրու
թյան համար օգտագործվող դենդրիմերի
հիմքով պոլիմերներ. քիմիական նյութեր հացա
հատիկային բույսերի հիվանդությունների կան
խարգելման համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալիզարինային
ներկանյութեր. ալ յումինային ներկեր. ալ յումինի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակ
ների համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռո
զիական պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներ
կեր. բաղադրություններ ներքին հարդարանքի
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյու
թեր կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր
փայտանյութի համար. ներկանյութեր փայտա
նյութի կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին
ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր
կաշվի համար. կարամելներ (սննդային ներ
կանյութ). կարամելացված ածիկ (սննդային
ներկանյութ). պատվածքներ (ներկեր) գուդ
րոնապատված ստվարաթղթի համար. ներ
կեր խեցեգործական իրերի համար. կապարի
շպար. գա
զի մուր (ներ
կա
նյութ). պաշտ
պանական նախաներկային պատվածքներ
տրանսպորտային միջոցների շրջանակների
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(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. ներ
կանյութեր ածիկից. միջոցներ փայտանյութը
պաշտպանելու համար. կոպալ (բուսական
խեժ). անիլինային ներկանյութեր. նոսրացու
ցիչներ ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքե
րի համար. թանձրարարներ ներկերի համար.
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար.
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր.
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա.
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրա
կան ներկեր. ներկեր կենդանիների խարան
ման համար. ներկերի սիկատիվն եր (չորացման
ուժեղարարներ).
պատվածքներ
(ներկեր).
սևեռակող նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներ
կանյութ). ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակ
ներ (պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության
համար. շելլաք (գոճխեժ), կարմրախեժ. բուսա
խեժեր. թանձր հակակոռոզիական քսուքներ.
տպագրական ներկեր կլիշեների պատրաստ
ման համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակա
յուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակ
ցող նյութեր ներկերի համար. ներկանյութեր
լիկյորների համար. կապարի գլյոտ (քարմար
ցանկ). մետաղական փոշիներ գեղարվեստադեկորատիվ նպատակների և տպագրության
համար. մածիկներ (բնական խեժեր). մետա
ղական նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորա
տիվ նպատակների և տպագրության համար.
բաղադրություններ մետաղների փայլազրկումը
կանխելու համար. պաշտպանական պատ
րաստուկներ մետաղների համար. կապարի
սուսր. թուղթ Զատիկի ձվերը ներկելու համար.
աննատո (ներկանյութ). քրքում (զաֆրան) (ներ
կանյութ). սանդարակ (հոտավետ խեժ). մուր
(ներկանյութ). աղտոր լաքերի համար. տիտա
նի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրություններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ
սպիտակեցման համար. ներկանյութեր փայ
տանյութից. ներկիչ էքստրակտներ փայտա
նյութից. կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լուսապատճենահանող ապա
րատների համար. մակերևույթները բուսա
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ծածկույթից պահպանող ներկապատվածքներ.
լիցքավորված տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկա
տան-ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարե
լու համար. յուղաներկեր նկարչության համար.
սննդային թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ
լցված սննդային թանաքներով. նշիչների տես
քով գունանյութեր կահույքի վերականգնման
համար. գրաֆիտիից պաշտպանելու պատ
վածքներ (ներկեր). ներկեր (երանգավորիչներ)
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. լցված թանաքային քարթրիջներ
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. փայտյա հատակների լաքեր.
հակամիզային ներկ.
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փայտի
տա
շեղ (մարխ) վա
ռե
լու հա
մար. կպչան (վա
ռում). անտրացիտ. փոկերի սահումը արգե
լակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր տարվա
տոնածառերի համար. թանձր քսուքներ զենքի
համար. կապակցող բաղադրություններ ավլե
լու, սրբելու համար. վառելափայտ. փայտածուխ
(վառելիք). մոմեր լուսավորման համար. քարա
ծուխ բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված
(վառելիք). փայտանյութի բրիկետներ. վառե
լիքի բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված խառ
նուրդներ. կարնաուբի մոմ (արմավենու մոմ).
ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). քարածուխ.
տորֆ (վառելիք). վառելանյութ. յուղեր կոշիկ
ները յուղելու համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի
համար. մոմ լուսավորման համար. մոմ արդյու
նաբերական նպատակների համար. կոքս.
հանքային վառելիք. թանձր քսուքներ փոկերի
համար. յուղեր կաշին յուղելու համար. տեխնի
կական ճարպեր. յուղեր շինարարական աշխա
տանքների ժամանակ կաղապարներից հանելը
հեշտացնելու համար. ճրագու. պատրաստուկ
ներ փոշին մաքրելու համար. լուսավորող յուղեր.
գազ լուսավորման համար. վառելիք լուսավոր
ման համար. քսայուղեր. գազոլին (վառելա
նյութ). եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյութ).
պատրույգներ մոմերի համար. տեխնիկական
վազելին արդյունաբերական նպատակների
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային
գազ. նավթագազ. քսուքային գրաֆիտ (գրա
քար). յուղ քարածխային խեժից. քարածխային
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յուղ. յուղեր քարե կամ աղ յուսե շարվածքը պահ
պանելու համար. խոնավացնող յուղեր. ձկան
յուղ, տեխնիկական. սոյայի յուղից պատրաս
տուկներ այրուկը կանխելու նպատակով խոհա
նոցային սպասքը մշակելու համար. կերոսին
(թո
րած նավթ). թանձր քսուք
ներ. պատ
րույգ
ներ լամպերի համար. գորշածուխ. քսանյութեր.
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայուղ
արդյունաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդթվում՝ մշակված. ածխափոշի (վառե
լիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօ
լին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոմեր). կապակցող բաղադրություններ փոշու
համար. յուղեր գործվածքների համար. շար
ժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար.
ճարպեր կաշին պահպանելու համար. տեխ
նիկական յուղեր. պնդացված գազեր (վառե
լիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). յուղեր
կաշին պահպանելու համար. յուղող-հովացնող
հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. գեներա
տորային գազեր. շարժիչի յուղ. անուշահոտ
մոմեր. էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառե
լիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադրություններ.
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք.
քսիլենային վառելիք. դահուկների քսուքներ.
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրե
լու համար. մեղրամոմ կոսմետիկական.
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
ծայրափողակներ.
մետաղական
մետաղ յա
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար, ծուղակներ վայրի գազանների համար,
դարաններ վայրի գազանների համար. կապկպ
վածքներ բեռների տեղափոխման, բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
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հակաշփական համահալվածք. պաշտպանիչ
մետաղական ցանկապատեր ծառերի համար.
արկղիկներ դրամի համար (մետաղական կամ
ոչ մետաղական). արծաթե զոդանյութ. մելքիոր.
համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. մետաղական ամրանանյութեր
բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). մետաղ յա
սահմանափակիչներ պատուհանների համար.
դռների մետաղական նեցուկներ, դռների մետա
ղական սահմանափակիչներ. մետաղական
տափօղակներ. մետաղ յա սևեռակման օղակ
ներ. մետաղական ծխնիներ. հատակի մետա
ղական սալիկներ. փշալար. ձողեր մետաղական
ցանցավանդակների համար, ձողեր մետաղա
կան ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլու
ցինիում). շղթաներ անասունների համար.
երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական
փականքներ տուփերի համար. մետաղական
հեղույսներ. բալոններ (մետաղական պահես
տարաններ) սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի
համար. ճանաչման մետաղական ապարան
ջաններ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյու
թեր. մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված
իրեր (արվեստի ստեղծագործություն). ճոպան
ներ կախուղիների համար, մետաղաճոպաններ
կախուղիների համար. մետաղական ծայրապա
նակներ ճոպանների համար, մետաղական ծայ
րապանակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ
էլեկտրական միացքներ մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,
պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
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մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ, մետաղական ճուլկիներ. մետաղ յա
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, հար
դարման մեխեր. մետաղական դյուբելներ.
չմշակված կոբալտ. մետաղ յա նյութեր երկաթու
ղիների ռելսուղիների համար. մետաղական
սյուներ կառուցվածքների համար. ջրմուղի
մետաղական խողովակներ. ականոցներ (երկա
թեղեն իրեր). պահածոյի մետաղական բանկա
ներ. մետաղ յա բեռնարկղեր (պահելու և
փոխադրման համար). մետաղ յա զուգառելսեր.
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն).
զնդաններ. կցվանքային մետաղական մակադ
րակներ կտուրների ջրամեկուսացման համար.
խողովակների
մետաղական
արմունկներ,
խողովակների մետաղական ճյուղավորումն եր.
մետաղական դռներ. գոտիները ձգելու մետա
ղական հարմարանքներ. մետաղական սեղ
մակներ (պահանգներ). մետաղ յա կեռեր
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակ
ներ. կեռեր (երկաթեղեն իրեր). պատուհանների
մետաղապատվածքներ. լարեր սովորական
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված պղինձ. պղնձե օղակ
ներ. անջ
րան
ցիկ
մետաղ յա ամրակապեր. մետաղական պահես
տարաններ սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի
համար. դռան առջևի մետաղ յա քերիչներ
կոշիկները մաքրելու. ցամաքուրդային մետա
ղական խողովակներ. չմշակված կամ մասամբ
մշակված երկաթ. կցվանքային մակադրակներ
ռելսերի համար. մետաղական պտուտակներ,
մետաղական պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ
մետաղե թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր.
դռան ոչ էլեկտրական զանգակներ. անվաբու
թակներ. շինարարական մետաղ յա կալունակ
ներ, շինարարական մետաղ յա բարձակներ.
մետաղ յա սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղա
կան սողնակներ. մետաղական խողովակներ.
մետաղական ռելսեր. պատուհանների մետա
ղյա պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ.
երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված թուջ. երկաթի հանքաքար. դռները փակե
լու ոչ էլեկտրական մետաղ յա սարքեր.
ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան.
ֆեռովոլֆրամ. շինարարական մետաղական
ամրան. բույթեր (երկաթեղեն իրեր). ունկով
հեղույսներ. մետաղական փականքներ, բացա
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ռությամբ էլեկտրականների, մետաղական
փականներ, բացառությամբ էլեկտրականների.
գալենիտ (հանքանյութ). կապարակնիքներ.
գերմանիում. մետաղական հողմացույցներ. լեռ
նագնացների կոշիկների սեպեր, լեռնագնաց
ների կոշիկների երկաթե մեխեր. մետաղական
կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու ներա
գույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպանակա
վոր փականքներ, զսպանակավոր փականներ.
ինդիում.
մետաղական
խորհրդանշաններ
տրանսպորտային միջոցների համար. մետա
ղական շերտավարագույրներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված արույր. արտաքին մետա
ղական
շերտավարագույրներ,
արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյումն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան
ձեռնասանդուղքներ
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
շինարարական
մետաղական
նիոբիում.
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
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տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
մետաղական
դարբասներ,
կան
գամեր.
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական լողաթներ, դռների մետաղական
ժապավեններ. պողպատե տափակ նախա
պատրաստուկներ, դռան մետաղական սող
նակներ. մետաղական օղակներ բանալիների
համար. մետաղական հեռագրասյուներ. ցինկ.
մետաղական հեծաններ. լայնանիստ մետաղա
կան հեծաններ. հավաքովի մետաղական հենա
հարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս
չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկական,
մետաղական նշաններ. մետաղական միացք
ներ խողովակների համար. մետաղալարերը
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
մետաղական
փականներ,
ման
համար.
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
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կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պաշտպանող օղակներ, մետաղ յա
պնդացնող օղակներ. մետաղական մեծավան
դակներ (կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պող
պատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ.
պողպատյա կառուցվածքներ. մետաղական
արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալների.
սովորական մետաղների համահալվածքներ.
ալ յումինե նրբաթիթեղ. կառանման մետաղա
կան ցցեր. լողացող մետաղական նավամա
նավերի
կառանման
համար.
տույցներ
խարսխային հեղույսներ. պատերը երեսապա
տելու մետաղական պանելներ. մետաղական
ամրանանյութեր խողովակների համար. շինա
մետաղական
ամրանանյութեր.
րարական
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. խցանման մետաղա
կան թասակներ. մետաղական միջոցներ շշերի
խցանափակման համար. մետաղական բռնակ
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ներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման մետաղա
կան ձո
ղեր. կարծր եռակց
ման և զոդ
ման
մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր. մետա
ղական փոկեր բեռների տեղափոխման և բեռն
ման-բեռնաթափման աշխատանքների համար.
առասաններ բեռները փոխադրելու համար.
մետաղական կիսանդրիներ. լողափի մետաղա
կան խցիկներ. ներկելու մետաղական խցիկներ.
մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղ
միչ մետաղական հարմարանքներ խողովակ
ների
համար.
մետաղական
անուրներ
մալուխները և խողովակներն ամրացնելու
համար. մետաղական սեղմակներ ճոպանների,
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ ջեր
մոցների համար. մետաղ յա վրաքաշներ. ծխնե
լույզների
մետաղական
գլխադիրներ.
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղա
տնտեսական նպատակների համար. մետաղա
կան ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկ
ներ. հատակի մետաղական սալեր. մետաղա
կան դամբարաններ. մետաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա
րական մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան
մետաղական շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. ծխնե
լույզների մետաղական գլխանոցներ. մետաղա
կան
ջրհորդաններ.
ցամաքուրդային
խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
մետաղական միջնապատեր. սյուների մետա
ղական պատյաններ նավթահորերի համար.
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ վառե
լիքի համար. շարժական կառուցվածքներ.
լողուն մետաղական պահեստարաններ. մետա
ղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվե
րի
մետաղական
բեկվածքներ,
քիվերի
մետաղական մոլդինգներ. մետաղական անկյու
նակներ. մետաղական պատուհաններ. դռների
մետաղապատվածքներ. մետաղական անվիկ
ներ բացովի դռների համար. մետաղական
կափարիչներ դիտահորերի համար. մետաղա
կան տանիքապատվածքներ. կեռեր հերձա
քարը (շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն
իրեր). հագուստի կախարանների մետաղ յա
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կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար. մետա
ղական բաքեր. սանդուղքների մետաղական
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական խողո
վակներ. ճկուն փողրակները փաթաթելու
համար ոչ մեխանիկական մետաղական
թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչ
հարմարանքներ անձեռոցիկների կամ սրբիչ
ների համար. ջրմուղի խողովակների մետաղա
կան փականներ. շինարարական մետաղական
փայտամածներ. մետաղ յա հենասանդուղքներ.
շարժական մետաղական նավասանդուղքներ
ուղևորների համար. կապկպելու մետաղական
միջոցներ. մետաղական պնդօղակներ. մետա
ղական հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի
համար. մետաղական ճյուղավորություններ
խողովակաշարի համար. մետաղական շրջա
նակներ գերեզմանների համար, մետաղական
շրջանակներ մահարձանների համար. մետա
ղական ցանկապատեր. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար մետաղական ոչ մեխանի
կական հարմարանքներ. մետաղ յա ցուցանակ
ներ. մետաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ.
անագաթիթեղ. թերթավոր մետաղ. մետաղա
կան փականքներ պորտֆելների համար, մետա
ղական փականքներ պայուսակների համար.
մետաղական օժանդակ պարագաներ կահույքի
համար. շինարարական մետաղական պանել
ներ. արձանիկներ սովորական մետաղներից.
մետաղական ժապավենները ձգելու հարմա
րանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղական
ձուլակաղապարներ. մետաղական տապանա
սալեր. մետաղ յա մահարձաններ. մետաղական
տապանաքարերի
համար.
ցուցանակներ
գերեզմանների մետաղական կոթողներ. մետա
ղական հուշատախտակներ. բուխարիների,
վառարանների մետաղական ցանցեր. մետա
ղական կանգադարակներ տակառների համար.
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. դռների մետաղ յա պիտույքա
կազմեր.
մետաղական
փականներ
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղա
կան միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհա
յին վթարային մետաղական ցանկապատեր.
մետաղ յա արկղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ.
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ, մետա
ղական անվանատախտակներ. գրանցման
մետաղական համարանշաններ. կերմետներ
(խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարահալ միա
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ցություններից).
տակառների
մետաղ յա
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարարու
թյունների համար. կառանման մետաղական
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական խողո
վակներ. մետաղական ծխանցքեր. մետաղա
կան
խողովակներ
օդափոխիչ
և
օդի
լավորակման հարմարանքների համար. մետա
ղական նրբաթիթեղ փաթաթման և փաթեթա
վորման
համար.
ոսկե
զոդանյութ.
ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետաղա
կան կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղ յա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիվն երի բլոկա
վորման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր. լեռ
նագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
բուխարիների
վառելափայտի
տակդիրներ
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղական սարքեր. մետաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանա
տաղավարներ
չով
հյուսապատված
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
սալեր.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D–տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ
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ներ
պատուհանների
համար.
դռների
մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.
պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ծալովի դռներ. բուխարի
ների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենա
ների). ապարատներ ացետիլենի մաքրման
համար. կոնվերտերներ պողպատը հալելու
համար. կպչուն ժապավեններ մատուցող սար
քեր (մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվա
րիումն երի
համար.
օդի
խտարարներ.
թափահարիչներ. գյուղատնտեսական մեքենա
ներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. զտիչ
ներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապարատ
ներ ճնշման տակ գարեջրի մատուցման համար.
չափաբերման մեքենաներ. ճանապարհային
գլդոններ. կարբյուրատորների սնիչներ. ներքին
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. փոփո
խական հոսանքի գեներատորներ. փականներ
(մեքենաների մասեր). մեքենաների սռնիներ.
ծնկաձև լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
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միջոցների
համար
նախատեսվածների.
ամբարձիչներ, բացառությամբ դահուկային
ների. ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ
մեքենաներ. ինքնայուղվող առանցքակալներ.
գութաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար.
պատեր սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. հաս
տատուն հոսանքի գեներատորների խոզանակ
ներ. ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց
մեքենաներ. սղոցադազգահներ (մեքենաների
մասեր). փոխակրիչների ժապավեններ. ժապա
վենային փոխակրիչներ. խնոցիներ. թմբկագ
լաններ (մեքենաների մասեր). մեքենաների
պատյաններ. մեքենաների հենոցներ. աղացներ
(մեքենաներ). կալսիչներ. քրքրիչ մեքենաներ.
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). յուղ պատ
րաստող մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի
գեներատորներ հեծանիվն երի համար. միաց
ման ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների
համար. գնդիկավոր առանցքակալներ. բիտում
արտադրելու մեքենաներ. հնձիչներ. խրձակա
պիչներ. կոճեր ջուլհակային մեքենաների
համար. փայտամշակման հաստոցներ. ապա
րատներ գազավորված ըմպելիքների արտադ
րության համար. հյուսվածքապաստառներ
պատրաստող մեքենաներ. չոր խոտի հակերը
կապկպելու սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենա
ներ). դիզելային շարժիչների նախագործարկա
յին տաքացման մոմեր. պարուրակահան
հաստոցներ. լվացամեքենաներ. շշալցման
մեքենաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարե
ջուր եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական
մեքենաների կլոր քարգահներ. խոզանակներ
(մեքենաների մասեր). բուլդոզերներ. միաշե
րեփ էքսկավատորներ. թործահաստոցներ.
կաբեստաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմն եր).
փոքր ավտոմատ խարիսխներ նավագնացու
թյան համար. մեքենաների փոկեր. պատյան
ներ (մեքենաների մասեր). շարվածքային
մեքենաներ (տպագրություն). ներարկիչներ
շարժիչների համար. կարբյուրատորներ. ասեղ
նավոր հավաքածուներ (սանդերքային մեքենա
ների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների մասեր).
մամլամայրերի
տուփեր
պոլիգրաֆիական
(տպագրություն). խարամ, մոխիր մաղելու մեքե
նաներ. կաթնային զատիչներ. չորացնող մեքե
նաներ. յուղիչներ (մեքենաների մասեր).
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). կենտրո
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նախույս աղացներ. կենտրոնախույս պոմպեր.
հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող մեքե
նաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. առանցքակալային
հենարաններ մեքենաների համար. կախոցներ
(մեքենաների մասեր). ածխախոզանակներ
(էլեկտրականություն). ածխային կոմբայններ.
բեռնամբարձիչներ. բեռնաթափման հարթակ
ներ. հյուսող մեքենաների սայլակներ. խառա
տային հաստոցներ. բազմաճախարակներ.
գութանախոփեր. պիտույքակազմեր մեքենա
ների շոգեկաթսաների համար. գինու մամլիչ
ներ. սիգարետ պատրաստող մեքենաներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
ճկող մեքենաներ. փականագործի էլեկտրական
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. մեքենա
ների շոգեկաթսաները նստվածքից պաշտպա
նելու համար կոլեկտորներ. կարի մեքենաների
ոտնակավոր շարժաբերներ. տպագրական
մեքենաներ
(լուսաշարող).
շարվածքային
ճնշակներ (մեքենաներ). տուրբաճնշակներ.
գոլորշու խտարարներ (մեքենաների մասեր).
խտացման տեղակայանքներ. փոկանիվն եր
(մեքենաների մասեր). պնդացնող միացումն եր
(շարժիչների մասեր). կորդ պատրաստող մեքե
նաներ. տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքե
կտրիչ
մեքենաներ.
հոսանքի
նաներ.
գեներատորներ. հորատման գլխիկներ (մեքե
նաների մասեր). հաստատուն հոսանքի գենե
րատորների շարժափոկեր. ամբարձիչների
(վերելակների) փոկեր. կցակարման կարի
մեքենաներ. օդային բարձիկով սարքեր բեռներ
փոխադրելու համար. առանցքակալների ներդ
րակներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական
դանակներ. ատամն աձողավոր ամբարձիկներ.
մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ
(մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ. շար
ժիչների գլանների գլխիկներ. կուլտիվատորներ
(մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպագ
լաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսա
մեքենաներ
արդյունաբերական
կավորիչ
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթափման
բունկերներ (մեխանիկական). կտրող մեքենա
ներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող
ջրի համար. ճիմահատիչներ. ճարպազերծման
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր շար
ժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ.
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գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. մանրատիչ
ներ (փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ
(մեքենայի մասեր). մեխանիկական կարժառ
ներ. կաշի կտրող, լրահղկող մեքենաներ.
ցամաքուրդային մեքենաներ. հարդարիչ մեքե
նաներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ.
կեղտաջրերի
ցրցայտիչներ.
ապարատներ
գազավորված ջրերի արտադրության համար.
խմելու ջրի հանքայնացման կայանքներ. ջրա
տաքացուցիչներ՝ որպես մեքենաների մասեր.
փառահան մեքենաներ. պարուրակահան հաս
տոցներ. կոթունազատիչներ (մեքենաներ).
հատիկամաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ.
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ սար
քեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի ագույցներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. ներկ
ման ապարատներ տպագրական մեքենաների
համար. փաթաթող մեքենաներ. շարժասան
դուղքներ. պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչ
ների մասեր). դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ
մեքենաներ. պիտակավորիչ մեքենաներ. կոր
զանահաստոններ. էքսկավատորներ. հանքա
հանման սարքեր. խոտաշրջիչներ. քարմաղներ
(մեքենաներ կամ մեքենաների մասեր). հնձիչ
մեքենաների դանակներ. դանակներ (մեքենա
ների մասեր). մանող մեքենաներ. ճախարակ
ներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնամշակման,
վերամշակման մեքենաներ. կապիչներ (մեքե
նաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամեքե
նաներ.
գլանների
մխոցներ.
խցուկներ
(մեքենաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծ
ման և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ.
գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնապա
տիչներ (մեքենաներ). հատիկների սեղմման,
ներծծման և տեղափոխման օդափուք մեքենա
ներ. յուղման տուփեր (մեքենաների մասեր). յու
ղային պոմպեր. ծալքավորիչ մեքենաներ,
դրոշմատպիչ մեքենաներ. փորագրման մեքե
նաներ. տանիքի կղմինդրներ կտրող մեքենա
ներ. մեքենաների ուղղորդիչներ. ծղոտահատ
մեքենաներ. մսաղացներ (մեքենաներ). մանա
ծագործական հաստոցների ազբափայտեր.
տափաններ. ոռոգիչներ (մեքենաներ). հիդրավ
լիկական տուրբիններ. մետաղական թերթերի
վրա տպագրման մեքենաներ. տպագրական
տպաձևեր. տպագրական մեքենաներ. տպագ
րական մամլիչներ. տպագրության լիսեռներ
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մեքենաների համար. կաթ մշակող մեքենաներ.
ծղոտահատ մեքենաների դանակներ. մանա
ծագործական հաստոցների ազբիկներ. մեքե
նաներ սայրերը, կտրիչները սրելու համար.
սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների
մասեր). կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների
մասեր). գլոցահաստոններ.
թթվածնային
նիզակներ ջերմային հորատման համար (մեքե
նաներ).շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր).
ամանեղեն լվացող մեքենաներ. լվացման սար
քեր. լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի
համար). տրանսպորտային միջոցները լվանա
լու կայանքներ. կանխավճարով աշխատող
լվացքի մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ.
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման մեքե
նաներ. քարշային շարժիչներ, բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. շոգեմեքենաներ.
հաստոցներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման –
բեռնաթափման սարքեր. պոլիգրաֆիական
ինքնադարսիչներ (թուղթ մատուցող հարմա
րանքներ). մուրճեր, կռաններ (մեքենաների
մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճնշական մուր
ճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ (ոչ մեծ չափերի).
բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժասարքեր,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. շար
ժահաղորդակներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. կարգավորիչներ (մեքենաների
մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհա
նոցային էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագ
մաներ,
թաղանթներ
պոմպերի
համար.
մետաղամշակման հաստոցներ. մանածագոր
ծական մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրա
ղացաքարեր. մանրիչ մեքենաներ. հորատներ
լեռնագործական աշխատանքների համար.
հանքաքար մշակելու մեքենաներ, հանքաքար
մշակելու սարքավորումն եր. ալրաղաց մեքենա
(մեքենաներ).
հնձիչ
ներ.
խառնիչներ
մեքենաներ. հնձիչ-խրձակապիչներ. հացահա
տիկահավաք կոմբայններ. վագոնաամբարձիչ
ներ. ռեակտիվ շարժիչներ, բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների
ցամաքային
համար նախատեսվածների. աղտոտումը կան
խող սարքեր շարժիչների և մոտորների համար.
շարժիչների մխոցներ. մեքենաների և շարժիչ
ների արագության կարգավորիչներ. ձուլակա
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ղապարներ (մեքենաների մասեր). կենցաղային
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար
վողների. կաղապարման մեքենաներ. ազատ
ընթացքի անիվն եր, բացառությամբ ցամաքա
յին փոխադրամիջոցների համար օտագործվող
ների.
մաքոքներ
(մեքենաների
մասեր).
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու
համար. ներծծող սարքավորումն եր արդյունա
բերական նպատակների համար. շրջակարող
մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ
(մեքենաների մասեր). մեքենաների, հաստոց
ների կտրող գործիքների բռնիչներ. պահածո
ների էլեկտրական բացիչներ. հաց կտրող
մեքենաներ. առանցքակալատուփեր լիսեռների
վզիկների համար (մեքենաների մասեր). փոխ
հաղորդիչ լիսեռների առանցքակալներ. թուղթ
արտադրելու մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլո
ցիչներ). փաթեթավորման մեքենաներ. խմո
մեքենաներ.
մակարոնեղեն
րահունցիչ
արտադրելու էլեկտրական մեքենաներ. ներկ
ման մեքենաներ. ներկափոշեցրիչներ. հորա
ձեռքի
էլեկտրական
տող
մեքենաներ.
գայլիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ.
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների
մասեր). տպարանային մամլիչներ. պնևմափո
խակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների մամլամատ
ներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի աղացներ,
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների.
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
պոմպեր (մեքենաներ). օդային ճնշակներ
(տեղակայանքներ ավտոտնակների համար).
պոմպեր ջեռուցման տեղակայանքների համար.
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). կամր
ջաձև ամբարձիչներ. փոկանիվն երի շփա
փոկեր.
էլեկտրամեխանիկական
սարքեր
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մամլիչներ
(արդյունաբերական մեքենաներ). ճնշման կար
գավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման
փականներ (մեքենաների մասեր). պուդլինգ
ման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. շոգեզա
ռանդիչ
հաստոցներ.
ռելսեր
տիչներ.
տեղադրելու մեքենաներ. քերաթափող մեքենա
ների ատամն եր. մեխանիկական փոցխեր.
խավավորման մեքենաներ. հղկահաստոցներ.
կազմարարական արդյունաբերական մեքենա
ներ և սարքեր. արդուկիչ մեքենաներ. լցակար
ման մեքենաներ. զսպանակներ (մեքենաների
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մասեր). էլեկտրական սարքեր վարագույրները
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ.
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ.
մեքենաների ատամն ավոր մեխանիզմն եր.
մեքենաների անիվն եր. մեքենաների թափա
նիվն եր. անվիկավոր առանցքակալներ. առանց
քակալի զատիչներ (գնդիկների բռնիչներ).
ճանապարհաշինական մեքենաներ. սղոցներ
(մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. շարժիչ
ների շարժափոկեր. քաղհանիչ մեքենաներ.
կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ պատրաստող
մեքենաներ. արդյունաբերական հերմետիկաց
նող մեքենաներ. սերմն ացաններ (մեքենաներ).
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. օդափուք
սեր (մեքենայի մասեր). դարբնոցի փուքսեր.
կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների մասեր).
լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենաների
մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքենա
ներ. շաքար արտադրելու մեքենաներ. գերտա
քացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ.
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր).
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. հաստոց
ների հենոցներ (մեքենաների մասեր). դար
ձյակներ (մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ.
կթի մեքենաների բաժակներ. մեքենաների
շարժահաղորդակներ. օդաճնշական կայանք
ներ խողովակաշարերի համար. փոխակրիչներ
(մեքենաներ). հյուսվածապատման մեքենաներ.
կարապիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող մեքե
նաներ. տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. մեխանիկական թմբկագ
լաններ ճկուն փողրակների համար. դեկելներ
(տպագրական մեքենաների մասեր). տպագրա
կան մեքենաներ. քամհարներ. շարժիչներ օդա
յին բարձերով տրանսպորտային միջոցների
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ապակի
մշակող մեքենաներ. մեքենաներ երկաթուղի
ների շինարարության համար. ապարատներ
ռետինացման (վուլկանացման) համար. կցոր
դիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս
միջոցների
համար
պորտային
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող ապա
րատների համար. հեսանահաստոցներ. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավա
ռակներ (մեքենաների մասեր). հղկասկավա
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ռակներ (մեքենաների մասեր). գարեջրի
մատուցման պոմպեր. օդաճնշական շարժիչ
ներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային պոմ
պեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ մեքե
նաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). օդ
արտածծող սարքեր. շարժիչների վառելիքային
խնայարարներ. նավային շարժիչներ. նավակա
յին մոտորներ. քրքրիչ էլեկտրական մեքենա
ներ. պատճենիչներ (մեքենաներ). արգելակային
մակադրակներ, բացառությամբ տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
արգելակի կալուններ, բացառությամբ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. արգելակման հատվածա
մասեր,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր
(մեքենաների մասեր), հենքակոճեր (մեքենա
ների մասեր). փոխանցման տուփեր, բացա
տրանսպորտային
ռությամբ
ցամաքային
միջոցների համար նախատեսվածների. շշերը
խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի կափա
րիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրաշարժաբե
րով խոզանակներ (մեքենաների մասեր). աղբի,
թափոնների մանրացման մեքենաներ. սրճա
ղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճաղացների.
շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. մեքենաներ
հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման մեքենաներ. մանրա
տիչներ (մեքենաներ) արդյունաբերական նպա
տակների
համար.
բրուտի
բոլորակներ
(սկավառակներ). ավտոմատ մանիպուլ յատոր
ներ (մեքենաներ). արդյունաբերական ռոբոտ
ներ.
էլեկտրամեխանիկական
սարքեր
սննդամթերք պատրաստելու համար. զտիչ
մեքենաների փոխարինովի տարրեր. շարժա
բերի շղթաներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. պտտման մոմենտի կերպա
բացառությամբ
ցամաքային
փոխիչներ,
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
փոխհաղորդման
շղթաներ,
տեսվածների.
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գայլի
կոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր). շոգե
մեքենաների
կաթսաներ.
մեքենաների
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կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների. մեքենաների կամ շարժիչ
ների կառավարման մալուխներ. սարքեր մեքե
նաների և շարժիչների կառավարման համար.
պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. սառնարանա
յին ճնշակներ. արտահեղման ծորակներ (ջրա
զատիչներ). կարի մեքենաներ. շարժիչների
օդափոխիչների շարժափոկեր. ինկուբատոր
ներ ձվերի համար. ատամն ավոր փոխան
ցիչներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. էմուլսացման կենցաղային էլեկտ
րական խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդուկցիոն
փոխանցիչներ,բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների
ցամաքային
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր).
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր).
արտանետումային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների
ցամաքային
նախատեսվածների.
կռունկներ
համար
(ամբարձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր).
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ.
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար.
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճանակ
ներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների կամ շար
ժիչների մասեր. գութանավոր առվափորիչներ
(գութաններ). կենցաղային էլեկտրական հարիչ
ներ. կենցաղային էլեկտրական հյութամզիչներ.
հիդրավլիկական շարժիչներ. լողացող կամ
ցամաքային հորատման աշտարակներ. ներքին
այրման շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչ
ներ. շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ.
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների,
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենա
ների, շարժիչների և մոտորների պնևմակառա
վարում. մոտորների և շարժիչների քարտերներ.
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ.
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ.
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ նյու
թերի օգտագործմամբ). ձկնորսական ցանցերը
դուրս քաշելու մեքենաներ. համապիտանի
հոդակապեր (կարդանային հոդակապեր). դյու
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րակիր շոգեփայլարդիչներ (շոգեգլոցիչներ)
գործվածքների համար. գորգամաքրման էլեկտ
րական մեքենաներ և սարքեր. արտանետման
գազերի
կատալիզային
կերպափոխիչներ.
վակուումային զտման կենտրոնական կայանք
ներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման հարմա
րանքներ.
գազային
կտրոցներ.
փոշու
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանք
ներ). փոշու հեռացման կայանքներ (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխա
նիկական մեքենաներ քիմիական արդյունաբե
րության համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ
(մեքենաների մասեր). վթարային սնման գենե
րատորներ. ընդարձակման բաքեր (մեքենա
ների մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ
(մեքենաների մասեր). բարձր ճնշման տակ
զտման ապարատներ. մեքենաներ մանածա
արդյունաբերության
համար,
գործական
հաստոցներ մանածագործական արդյունաբե
րության համար. արտանետման կարճախողո
վակներ շարժիչների համար. նավթազտման
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկտրա
կան սարքեր կոշիկները մաքրելու համար. ձյու
նամաքրիչներ. գազաեռակցման ապարատներ.
գազաեռակցման հրածորաններ. գազային
զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ հոտա
վետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու համար.
փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. թրթռա
մեքենաներ արդյունաբերական նպատակների
համար. էլեկտրական սարքեր և հարմարանք
ներ մոմով փայլեցնելու համար. թենիսի ձեռնա
թիակների
լարերը
ձգելու
մեքենաներ.
հեծանիվն եր հավաքելու հաստոցներ. մեքենա
յացված կուլտիվատորներ. ներկի փոշարարներ
(մեքենաներ). հիդրավլիկական սարքեր դռները
բացելու համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկ
նասարքի լծակներ. մեքենայացված կերաբաշ
խիչներ անասունների համար. շարժվող
հետիոտնային ուղիներ (մայթեր). խլարարներ
շարժիչների համար. օդաճնշական սարքեր
դռները բացելու համար. փոշեկուլների պար
կեր. գազային զոդայրոցներ. հողմային տուր
բիններ. արգելակի ճնշիչներ, բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների
ցամաքային
նախատեսվածների.
էլեկտրոդներ
համար
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրական
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ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. ապա
րատներ էլեկտրաաղեղային զոդման համար.
ապարատներ. օդամուղ մեքենաներ. մեքենա
ներ գալվանապլաստիկայի համար. գալվա
նացման մեքենաներ. առևտրի ավտոմատներ.
դռները փակելու էլեկտրական սարքե. էլեկտ
րական սարքեր դռները բացելու համար. կառա
վարման
սարքեր
վերելակների
համար.
էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե
փաթեթավորումն երի զոդման համար. վառելիք
բաշխող պոմպեր տեխնիկական սպասարկման
կայանների համար. ավտոմատ կարգավորվող
վառելիքային պոմպեր. պլաստմասսա վերամ
շակելու մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր
պատուհանները բացելու համար. էլեկտրական
սարքեր պատուհանները փակելու համար. հիդ
րավլիկական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատուհան
ները փակելու համար. օդաճնշական սարքեր
պատուհանները բացելու համար. օդաճնշական
սարքեր պատուհանները փակելու համար.
դռները փակելու հիդրավլիկական սարքեր.
դռները փակելու օդաճնշական սարքեր. օդաճն
շական գլաններ. խոհանոցային էլեկտրական
աղացներ(մանրատիչներ). 3D-տպիչներ. մեքե
նաներ մաղելու համար. շարժիչների հենա
ցամաքային
րաններ,
բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. էլեկտրական մեխահանիչներ.
խոզանակներ.
դահուկների
փոշեկուլների
եզրակները սրելու էլեկտրական գործիքներ,
էլեկտրական եզրակահատներ. մանրատող,
ջարդող մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ.
ներծծող
ծայրափողակներ
փոշեկուլների
համար. խողովակներ մաքրելու քերակներ.
էլեկտրական հյութամզիչներ. էլեկտրական
պտուտակադարձիչներ. կառավարման լծակ
ներ՝ որպես մեքենայի մասեր, բացի խաղային
մեքենաների համար նախատեսվածներից.
բաշխիչ լիսեռներ տրանսպորտային միջոցների
շարժիչների համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես
մասեր շինարարական թրթուրավոր մեքենա
ների համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե
նաների և ապարատների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունաբե
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րական թրթուրավոր մեքենաների համար.
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաք
րող թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3D
տպագրման համար. հողամշակման մեքենա
ներ գյուղատնտեսական նպատակների համար.
պարուրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչ
ներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքա
յին տպագրական մեքենաներ արդյունաբերա
կան
նպատակների
համար.
գոլորշիով
ատակամաքրիչներh. ռոբոտային էքզոկմախք
ների կոստյումն եր, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. շարժա
կան կռունկներ. նավթի արդյունահանման,
պահեստավորման և բեռնաթափման լողացող
կայանքներ.
դաս 8. հղկիչ գոր
ծիք
ներ (ձեռ
քի գոր
ծիք
ներ). հեսանաքարեր նրբախարտոցներ. ածելի
ներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր (մախաթներ).
կտրելիս օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). անցքակոկիչներ. անցքակոկիչների
կցորդիչներ. ներպարուրակիչ շաղափիչների
երկարիչներ. մածկաթիակներ, գունադանակ
ներ (գույները խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռ
քի գործիքներ). կաստետներ. գայլիկոններ
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր).
անկյունաչափական սարքեր (ձեռքի գործիք
ներ). հարմարանքներ կենդանիների կաշին
քերթելու համար. պարուրահաններ. աղեղնաձև
սղոցներ. սառը զենք. ձեռքի մեխահան գործիք
ներ. ձեռքի ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք
խուզելու մեքենաներ. ձեռքով կառավարվող
ձեռքի գայլիկոնիչներ. դուրեր. կացիններ ակոս
ներ, բնիկներ փորելու համար. անասուններին
խարանելու գործիքներ. անասուններին խուզե
լու դանակներ. մեծամեխի կեռեր (ձեռքի գոր
ծիքներ). քարտաշի դուրեր. սրոցաքարեր.
գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). մակերև
ույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռքի գործիք
ներ). մկրատներ. նրբունելիներ. փորագրելու
կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). քլունգներ.
խծուծման դուրեր. գրչահատ դանակներ. քարի
հետ աշխատելու մուրճեր. նրբասղոցներ. քերա
երիթակների
անցքահատներ.
դանակներ.
արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
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դանակներ. ձեռքի սղոցների, մետաղասղոց
ների շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիք
ներ). կոշիկի կաղապարներ (ձեռքով կարելու
համար). ունելիներ մազերը գանգրացնելու
համար. սեղանի սպասք (դանակներ, պատա
ռաքաղներ և գդալներ). թանձր նյութերը կտրե
լու մկրատներ, փականագործի մկրատներ.
կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ (ձեռ
քի գործիքներ). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի
գործիքներ). արգելանիվն եր (ձեռքի գործիք
ներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիք
ներ). գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ.
կացիններ. սեղանի պատառաքաղներ. ռանդա
ներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. բան
ջարակտրատիչներ. եղունգների ունելիներ.
խողովակահատիչներ
(ձեռքի
գործիքներ).
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. դանա
կավոր իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի գոր
գդալներ.
շերեփներ
(ձեռքի
ծիքներ).
գործիքներ). ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը
խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի գործիք
ներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ).
թիակներ (այգեգործություն), գոգաթիակներ
(այգեգործություն). ծեփիչներ. բույսերի վնասա
տուներին ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. ապակի
կտրելու ալմաստներ (ձեռքի գործիքների
մասեր). լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). սրոցաքարեր. սրելու գործիքներ. սայ
րեր
սրելու
գործիքներ.
գայլիկոնիչներ.
թեփուկները հեռացնելու դանակներ. խոշոր
մոլախոտերի կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիք
ներ). էտոցներ. այգեգործական կոր մկրատներ.
պատվաստման դանակներ. թփահատներ (գոր
ծիք).
ծլեպները
հեռացնելու
ունելիներ.
մազազերծման նրբունելիներ. ծովային ճոպա
նաքանդիչներ. հորատներ ատաղձագործական
աշխատանքների համար. դրոշմատպման սար
քեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավաքա
կազմեր ոտնահարդարման համար. ածելիների
պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ (շաղափ
ներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). փոցխեր (ձեռ
քի գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ).
բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտելու մկրատներ.
գերանդիներ. գերանդիների օղակներ. ծալքա
վորման գործիքներ. ողորկման գործիքներ.
նախշառանդաների սայրեր. մատնեքահանման
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դանակներ. գործվածքները ծալքավորելու հար
մարանքներ. տավրեր. գչրակ (ձեռքի գործիք
ներ). սառը զենքերի պատյաններ. մազերը
գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական հարմա
րանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի գործիք
ներ). սառցատապարներ. կիսակլոր դուրեր
(ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական մահակ
ներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ.
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր (տապար
ներ). կտրատելու հարմարանքներ. կացնիկներ
(ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր (հարպուններ).
ուրագներ (գործիքներ). քաղհանիչներ. ոստրե
ներ բացելու գործիքներ. միջատասպան նյու
թերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք.
պատվաստի դանակներ. ագույցներ ատաղձա
գործական կամ տակառագործական աշխա
տանքների համար. ածելիների սայրեր. սայրեր
(ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). լծակ
ներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուր
ճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ. քարտաշի
մուրճեր. հատիչներ. մետաղական ժապավեն
ները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկա
(ձեռքի
գործիքներ).
վոր
դանակներ
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր տրո
րելու համար (ձեռքի գործիքներ). պատրույգ
ները կտրելու մկրատներ. պիտոյատուփեր
սափրվելու պարագաների համար. համարներ
փորագրելու գործիքներ. եղունգների սղոցիկ
ներ. պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ.
որսատեգեր
(հարպուններ)
ձկնորսության
համար. բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թակեր
(ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ (ձեռքի
գործիքներ). կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ).
ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդա
ների սայրեր. խոշորաքարթ խարտոցներ (թոր
բու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ.
վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ.
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխեր (ձեռքի
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ).
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր
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դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների պարզ
վածքազատման գործիքներ (ձեռքի գործիք
ներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի գործիքներ).
ներպարուրակիչներ
(ձեռքի
գործիքներ).
հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական
պտուտակահաններ. դուրեր (ձեռքի գործիք
ներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի գործիքներ).
խողովակներ կտրելու գործիքներ. շաղափիչ
ներ. ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի
գործիքներ). միջատասպան նյութերի ցրցայ
տիչներ. ճաշի արծաթե սպասք (դանակներ,
պատառաքաղներ և գդալներ). փորիչներ (ձեռ
քի գործիքներ). դանակներ. աքցաններ, ունելի
ներ. աքցաններ (ունելիներ). սուսերներ. սրեր,
թրեր. ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոմսերի դակիչներ. եղունգների էլեկտրական
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. գայլի
կոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). անձնա
կան օգտագործման էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). խուզե
լու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). արդուկներ.
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ (գոր
ծիքներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի գոր
ծիքներ). մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ).
կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիք
ների հավաքակազմեր մատնահարդարման
համար. ձեռքի ատրճանակներ մածիկներն
արտաճզմելու համար. քաղհանիչներ խաղողի
այգիները մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ).
քերակներ (ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ
(ձեռքի գործիքներ). քերաններ (ձեռքի գործիք
ներ). ականջ դակելու գործիքներ. մազազրկման
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանք
ներ. էլեկտրական գործիքների հավաքակազ
մեր մատնահարդարման համար. մամլակներ.
ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի գործիքների
կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ էլեկտրա
կան դանակներ. պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական
դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական
դանակներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու
համար. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման
ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի արահետ
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ները խնամելու համար. բուխարիների փուքսեր
(ձեռքի գործիքներ). ապարատներ դաջվածքի
համար. զմռնիտե խարտոցներ. ձգովի մետա
ղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկուսիչ հանելու
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). էջատման մամ
լակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական
ատրճանակներ ճեղքերը փակելու համար.
մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք
ներ). դանակներ ստեղծագործական ժամանցի
համար (հերձադանակներ). ձեռքով կառավար
վող օդային պոմպեր. խեցեղեն դանակներ.
ստվարաթղթից զմռնիտե սղոցիկներ. ձեռքի
գործիքներ դահուկների եզրակները սրելու
համար, եզրակներ հատելու ձեռքի գործիքներ.
դաջվածք անելու ասեղներ. մածկիչներ նկարիչ
ների համար. դուրեր քանդակագործների
համար. սեղանի պլաստմասսայե գդալներ,
պատառաքաղներ և դանակներ. սեղանի ման
կական գդալներ, պատառաքաղներ և դանակ
ներ. քերակներ դահուկների համար. ձեռքով
կառավարվող ձեռքի գործիքների կոթեր.
դանակների կոթեր. գերանդիների մետաղա
կան կոթեր. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև
բանջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ
(ձեռքի գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի
սայրով. մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ.
ներկեր խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայ
լաթիթեղը կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ
կտրող դանակներ. մրգի միջուկը հանելու
դանակներ. խոհանոցային մանդոլիններ. ճան
կեր մսի համար. մանրէազերծված գործիքներ
մարմն ի պիրսինգի համար. մազահեռացման
լազերային սարքեր, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. վթարային
մուրճեր. բանջարեղենի դանակներ. կտրատե
լու պատառաքաղների. կտրատող դանակներ.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
էլեկտրական
կուտակիչների
բանկաներ.
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
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ներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լուսախոշորացուցիչներ.
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների հեռակառա
վարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի ապա
րատներ. վթարային ազդասարքեր. սպիրտա
չափներ. շարժաքանոններ. սննդամթերքի և
կերերի անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի համա
կարգերի
մարտկոցներ.
բարձրաչափներ.
դժբախտ
պատահարներից
պաշտպանող
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործվածքնե
րից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ.
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմաչափ
ներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաք
ներ. հակաշլացման լուսապաշտպան ապա
հովարներ.
կիներ.
սաղավարտների
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվն եր աստղալուսանկարչության
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուց
ման տեսալսողական միջոցներ. կանխավճա
րով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմն եր. ժետոնով աշխատող ապարատ
ների մեխանիզմն եր. տրամաչափիչներ. համե
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
մատիչներ.
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսա
կան ժապավենների մագնիսաթափման սար
ժապավենների
վրա
քեր.
մագնիսական
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.

43
43

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

հարթակավոր
կշեռքներ.
հրդեհաշիջման
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական
կուտակիչների համար. բետատրոններ. տոմ
սերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոս
ների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվն երի (թափանցա
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ,
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. լոգա
րիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. բացովի
տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չափիչ գոր
ծիքներ). լուսապատճենման ապարատներ.
խցիկներ.
մազական
կինոնկարահանման
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
սարքեր.
լուսանկարչական
գավորման
լաբորատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացուցիչներ (լու
սանկարչություն). կինոֆիլմերի (կինոժապա
վենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լուսաազդանշային (առկայծու
մային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակի
ների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառա
վարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտա
տորներ. ծովային կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորացույց
ներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմն եր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահա
ղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. էլեկտ
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
րական
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
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նիշներով վճարումն երի վերահսկողության
ապարատներ. Էլեկտրական կարգավորող
սարքեր. հսկողության էլեկտրական սարքավո
րումն եր, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. տրանսպորտային
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր.
Էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսապատ
ճենման սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաս
տատիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր.
թորանոթներ. թորանոթները պահող հարմա
րանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա).
օբյեկտիվն եր (ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզե
րագրական գործիքներ. կոստյումն եր ջրասու
զակության համար. կոմուտացման էլեկտրական
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ.
սահմանափակիչներ
(էլեկտրականություն).
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դեր
ձակների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. ցիկ
լոտրոններ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող մեխանիզմն եր (լու
սանկարչություն). խտաչափներ. մուլտիպլիկա
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
ցիոն
արդյունաբերական
մետաղադետեկտորներ
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական փական
(ակուստիկա).
ներ.
մեմբրաններ
դիապոզիտիվն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզի
տիվն եր (լուսանկարչություն). դիասկոպներ.
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոն
ներ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննու
թյուն).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադի
տակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռա
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
չափներ
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարակե
տեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ.
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափո
ղեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
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կորստի. էլեկտրահաղորդագծեր. կառավար
ման վահաններ (էլեկտրականություն). գալվա
նական
տարրեր.
էլեկտրական
գծերի
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. էլեկտրա
կան ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). մեխա
նիկական ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ.
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր.
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). էրգա
չափներ. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ և
սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. լուսան
կարչական ապարատների և լուսանկարչական
պարագաների հատուկ պատյաններ. ապարա
տուրա անալիզների համար, բացառությամբ
բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակայացույց
ներ (լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվ
ները դուրս գրելու սարքեր. խմորման
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
հովող
մագնիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ.
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանելու համար. փրկարարական ցան
ցեր. բրեզենտ փրկարարական աշխատանք
ների համար. ժապավեններ կտրելու սարքեր.
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչությու
նում օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սար
քեր
կուտակիչների
համար.
բարձր
հաճախականության ապարատուրա. հաճա
խաչափներ. հալուն ապահովիչներ. ռադիոսար
քեր. գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ).
տարրերի
մարտկոցներ.
գալվանական
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող ձեռ
նոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգե
նյան ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և գոր
ծիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ),
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայլար
կիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստի
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ճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր)
լուսատպվածքների
համար. էլեկտրական կուտակիչների թիթեղ
ների ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ.
ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ.
հոլոգրամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական
լարերի նույնականացման պարուտակներ.
փրկարարական սարքավորումն եր. հրշեջ փող
րակների ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքե
նաներ.
հրշեջ
պոմպեր.
թեքաչափներ.
սակահաշվիչներ. քանակի ցուցիչներ. վակուու
մաչափներ. արագաչափներ. ինդուկտիվության
կոճերի
միջաձողեր
(էլեկտրականություն).
խարիսխներ (էլեկտրականություն). տեղեկատ
վության մշակման սարքեր. հայելիներ զննման
աշխատանքների համար. խոսակցական ապա
րատներ. լուսանկարչական թիթեղների տու
փեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն).
իոնարարներ, բացառությամբ օդը մշակելու
համար օգտագործվողների. դռան օպտիկա
կան դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ).
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը
շտկելու համար. հատուկ կահույք լաբորատորի
աների համար. կաթնախտաչափներ. կաթնա
լամպեր
լուսանկարչական
չափներ.
համար.
օպտիկական
լաբորատորիաների
համակարգով լապտերներ. «Մոգական» լապ
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լազեր
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակ
ներ. գրասենյակային կշեռքներ նամակների
համար. լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափ
ների գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս
արձակող ցուցանակներ, լույս արձակող նշան
ներ. նեոնային խողովակներ ցուցանակների
համար. ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական
օկուլ յարներով (ակնապակիներով) գործիքներ.
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոց
ների ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշա
(մանոմետրեր).
շրջադիտակներ.
չափներ
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող մեխա
նիզմն եր հեռուստացույցների համար. մեգա
համակարգիչների
հիշողության
ֆոններ.
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
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չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևու
թաբանական սարքեր. քանոններ, մետրեր (չա
փիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ.
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ (օպտի
կա). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի
համար. ծովային սարքեր և գործիքներ. ծովա
յին ազդանշանային սարքեր. նավագնացական
սարքեր և գործիքներ. ակնոցների շրջանակ
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափա
կան գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջա
նակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գոր
ծիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակար
գիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնա
րարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսա
տու կամ մեխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լուծույթ
ների խտության որոշման խտաչափներ. լվաց
(լուսանկարչություն).
ման
ռեզերվուարներ
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ
ներ. լուսանկարչական ապարատների դիտան
ներ.
լուսաչափներ.
լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործ
վող ականջի ներդրակներ . զանգեր (տագնապի
ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
հրաչափներ.
ատամն ապաշտպանիչներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ռենտգենյան ապա
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րատներ արդյունաբերական նպատակների
համար. անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ և տեղակայանք
ներ, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
գործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտ
պանող սարքեր, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապա
րատներ.
բեկումային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրու
թյուններ.
ջերմաչափներ,
բացառությամբ
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական
շաքարաչափներ.
զոնդեր
ազդասարքեր.
հետազոտությունների
համար.
գիտական
արբանյակներ գիտական հետազոտություն
ների համար. մեմբրաններ գիտական ապարա
համար.
ուսուցանող
սարքեր.
տուրայի
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք
տրանսպորտային միջոցների համար. ազդան
շանների հեռակառավարման էլեկտրադինամի
կական
ապարատուրա.
տրանսպորտային
միջոցների կառավարման կամ ստուգման նմա
նակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապա
րատներ. ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սար
քեր և մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորա
ծանրոցներ.
սոնոմետրեր.
չափների
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա
ծադիտակներ. տարածադիտական ապարատ
ասեղներ.
ներ.
նվագարկիչների
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա
(դարձաչափներ).
պարուրակային
չափներ
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր.
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսա
յին հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
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հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիք
ներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ).
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածուցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխե
լու համար. լարման կարգավորիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմա
րանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարի
նելու համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչ
ներ շներին հրահանգներ հաղորդելու համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
ազդանշանային
սարքեր.
պահպանական
գործիքներ.
լուսատու
անկյունաչափական
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիմն ա
կմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. լույս
արձակող կամ մեխանիկական ճանապարհա
յին նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զումմերներ.
(կողմն ացույց-անկյունաչափներ),
բուսոլներ
կողմն ացույցներ. հակամառախուղային ազդա
սարքեր, բացառությամբ պայթուցիկների. դրա
մարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. նույնականացման մագ
նիսական քարտեր. փակող շերտով լուսատար
րեր
(ֆոտոէլեմենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համա
կարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե
մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկո
նակնե. փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և
գործիքներ. լուսակայված կինոժապավեններ.
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
(լարեր, մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպա
ոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կուլ
տուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
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մարտկոցներ. մեկուսացված պղնձալար. գազա
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառու
թյամբ
լուսավորության
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսա
նկարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սար
քեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգ
րալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմա
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագ
րանցելի). համակարգչային գործառնական
ծրագրեր. համակարգիչներին կից սարքեր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապա
հովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի ձայ
սարքեր.
կոմուտացման
սարքեր
նային
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք).
ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ.
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. էլեկտրո
նային մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր).
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. ֆաքսիմի
լային ապարատներ. հրշեջ նավեր. ինտեր
ֆեյսներ
համակարգիչների
համար.
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. լու
սավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցե
մոդեմն եր.
սորներ.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
«Մկնիկ»
ներ (համակարգչային ծրագրեր).
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
սկավառակներ.
համակարգչային
կական
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
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մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր).
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտրո
նիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ բժշկա
կան
նպատակներով
օգտագործվողների.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկավա
ռակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սար
քեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչ
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապի
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
տակներ.
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա
կարգիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդե
հային ջրցաններ. գործարկման մետաղաճո
պաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ
ներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ լողորդ
ների և սուզորդների համար. պաշտպանական
սպորտսմենների
համար.
սաղավարտներ
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
ներբեռնվող
ծրագրեր.
համակարգչային
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա
րաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալուխներ. օպտիկաթել
քային մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
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խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային
գրառված ծրագրեր համակարգիչների համար.
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ.
արբանյակային նավագնացական սարքեր.
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրամագնիսա
կան փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտպա
նող կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ.
կոներ քամու ուղղությունը ցույց տալու համար.
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ.
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն վարժ
վելու համար (վարժասարքեր). բեմի լուսավոր
ման կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր.
DVD -նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լուսա
ցույցներ (ազդանշանային սարքավորումն եր).
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
մագնիսական
ապարանջաններ.
նացման
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխա
նիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շար
ժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկումն երի համար. լաբորատոր ցենտ
րիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյուրակիր
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմա
տորներ. անձնական դյուրակիր համակարգիչ
ներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ
դյուրակիր համակարգիչների համար. ծածկոց
ներ դյուրակիր համակարգիչների համար. թվա
յին ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա
պարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոն
ներ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասար
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քեր երեխաներին հետևելու համար. տեսախ
ցիկներ
երեխային
հետևելու
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիվն երի լուսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացումաչափ
ներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտեր
ներ).
փրկարար
պարկուճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքա
վորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէ
ներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստո
րագ
րու
թյուն. մարմնի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապա
րանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոն
ների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորի
աչափներ. ծախսաչափներ. լույս անդրադարձ
նող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար.
կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. Ասեղներ գեոդեզիական կողմ
նացույցների համար. անվտանգության սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր դետեկ
տորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնական սարքերի (PDA) համար. կշեռքներ
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի
հսկման համակարգեր դռների փակման
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. մարմ
նի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. պլան
պատյաններ.
սև
շետ-համակարգիչների
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային օդե
րևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
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էքվալայզերներ
(ձայնային
ինտերֆեյսներ.
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրո
նային
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. լեկտրոնային սիգարետ
ների մարտկոցներ. էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա
կան T – աձև քա
նոն
ներ չափ
ման հա
մար.
անկյունաքանոններ չափման համար. քառա
կուսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնա
յին
թվային
ցուցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվ
տանգության ապահովման ռոբոտներ. անձնա
օգնականներ
(ԱԹՕ).
կան
թվային
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
միջոցների
համար.
գրպանի
տային
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչա
յին էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնան
կարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
մագնիսա-ռեզոնանսային
ցուցասարքեր.
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լուսա
պատճենահանող ապարատների համար. վահվահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ
(ուսումն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
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րարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանո
մասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտուալ իրականու
թյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համա
կարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատ
կերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. օդա
կարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակ
ներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
ջրասուզակների
համար.
րագոտիներ
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմն ի լծասարքեր.
անասուններին ուղղորդելու համար նախատես
ված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրո
յեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժույթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տեր
մինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նույ
նականացման կենսաչափական քարտեր.
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթաորո
վայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալ
ներ. բժշկական ներքնակներ ծննդաբերության
համար. լսողական ապարատներ թույլ լսողու
թյուն ունեցողների համար. լսափողակներ.
վիրաբուժական սեղմիչներ. բժշկական ասեղ
ներ. ասեղներ կարեր դնելու համար. արգան
դային (հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի
թերապևտիկ ապարատներ. տաք օդի թրթռիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. տակը
դնելու մոմլաթներ հիվանդանոցային մահճա
կալների համար. սավաններ անպահությամբ
տառապողների համար. փողաձողեր (կաթե
տերներ). ռադիումային խողովակներ բժշկա
կան նպատակների համար. մանկական
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ատամն աօղակներ. ոսկրաբուժական վիրակա
պեր հոդերի համար. վիրաբուժական սևեռա
թիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ.
գալվանական գոտիներ բժշկական նպատակ
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ
բժշկական նպատակների համար. սանիտարա
հիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. հեր
ձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպա
տակների
համար.
վիրաբուժական
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական նպա
տակների համար. աղելարեր. անվավոր պատ
գարակներ
հիվանդների
համար.
պատգարակներ հիվանդների համար. ոսկրա
բուժական իրեր. կալանդներ ճողվածքների
համար. կոշիկների սուպինատորներ (վերհա
կիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ (փողակ
ներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակների
համար. հարմարանքներ մարմն ի խոռոչները
լվանալու համար. գոտիներ բժշկական նպա
տակների համար. կալանդներ հղիների համար.
ոսկրաբուժական գոտիներ. ատամն աբույժի
բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական
նպատակների համար. ոսկրահարդար կոշիկ
ներ. արհեստական ատամն եր. վիրաբուժական
սպունգներ. վիրաբուժական ապարատուրա և
գործիքներ. պայուսակներ բժշկական գործիք
ների հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր.
ապարատուրա անզգայացման համար. վիրա
բուժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ (վիրա
բուժական). կաթոցիչներ. հարմարանքներ կոշ
տուկները կտրելու համար. կոսմետիկական
մերսման սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպա
տակների համար. վիրաբուժական կտրող
գործիքներ. ինկուբատորներ բժշկական նպա
տակների համար. գդալներ դեղ ընդունելու
համար. քերակներ լեզուն մաքրելու համար.
ականջի ունել յակներ. ատամն աբուժական
ատամն աբուժական
ապարա
շաղափներ.
տուրա և գործիքներ. բույթեր ատամն երի պրո
թեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ.
նշտարներ. ատամն աբուժական հայելիներ.
մատակալներ
բժշկական
նպատակների
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համար. ներարկիչներ ներարկումն երի համար.
ջրաքաշման փողակներ բժշկական նպատակ
նե
րի հա
մար. ջրի պար
կեր բժշկա
կան նպա
տակների համար. ռենտգենյան ապարատների
էկրաններ բժշկական նպատակների համար.
էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր (զննաձողեր)
բժշկական նպատակների համար. պոմպեր
բժշկական նպատակների համար. ապարա
տուրա արյան անալիզների համար. բազկա
թոռներ բժշկական կամ ատամն աբուժական
նպատակների համար. պղպջակային կաթոցիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. մանկա
բարձական
աքցաններ.
ապարատուրա
գալվանաթերապիայի
համար.
ձեռնոցներ
մերսման համար. գաստրոսկոպներ (ստամոք
սադիտակներ). բժշկական սառցապարկեր.
արյունաչափիչներ.
ջրային
մահճակալներ
բժշկական նպատակների համար. ներարկիչ
ներ ենթամաշկային ներարկումն երի համար.
բարձիկներ.
ինհալատորներ
որովայնային
(ներշնչակներ). ներարկիչներ բժշկական նպա
տակների համար. քնաբեր բարձիկներ անքնու
թյան դեմ. ուրոլոգիական (միզաբանական)
սարքեր և գործիքներ. ինսուֆլ յատորներ. հոգ
ուլտրամանուշակագույն
լամպեր
նաներ.
բժշկական նպատակների համար. լազերներ
բժշկական նպատակների համար. կաթնածծիչ
ներ. լամպեր բժշկական նպատակների համար.
գոլորշիարարներ բժշկական նպատակների
համար. միզաընդունիչ անոթներ. ծնոտների
պրոթեզներ. անզգայացման դիմկալներ. մերս
ման սարքեր. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
բժշկական անոթներ. բժշկական գործիքների
պիտոյատուփեր (ճամպրուկներ). վերջավորու
թյունների պրոթեզներ. վիրաբուժական հայելի
ներ. հատուկ կահույք բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ. գոտի
ներ պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր
զարկերակի չափման համար. ակնադիտակ
ներ. լսողական օրգանները պաշտպանող
միջոցներ. արհեստական մաշկ վիրաբուժական
նպատակների համար. հենակների (անթացու
պերի) ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներա
ծելու հարմարանքներ. նախապահպանակներ.
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր.
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների
համար. ռենտգենյան ապարատներ և տեղա
կայանքներ բժշկական նպատակների համար.
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ռենտգենագրեր բժշկական նպատակների
համար. ռադիոգիտական ապարատներ բժշկա
կան նպատակների համար. ապարատներ
ճառագայթային բուժման համար. վերակենդա
նացման ապարատուրա. ռենտգենյան խողո
վակներ բժշկական նպատակների համար.
հարմարանքներ ռենտգենյան ճառագայթներից
պաշտպանվելու
համար.
շնչադիմակներ
արհեստական շնչառության համար. ապարա
տուրա արհեստական շնչառության համար.
սղոցներ
վիրաբուժական
նպատակների
համար. կրծքի պրոթեզներ. արգանդային
ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչներ. լսափո
ղակներ. ծծակներ երեխաների համար. հենա
րաններ
տափակաթաթության
դեպքում
օգտագործելու համար. ապարատուրա խլու
թյունը բուժելու համար. պահող վիրակապեր.
կարեր դնելու նյութեր. վիրահատական սեղան
ներ. հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձո
ղեր). միզուկային ներարկիչներ. բժշկական
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և գոր
ծիքներ. թրթռական ապարատներ մահճակալ
համար.
թրթռամերսիչներ.
աչքի
ների
պրոթեզներ. օդակախութային սարքեր բժշկա
կան նպատակների համար. փչովի բարձեր
բժշկական նպատակների համար. փչովի բար
ձիկներ բժշկական նպատակների համար.
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական առաձգական
գուլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ
օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար գուլպա
ներ. հենակներ (անթացուպեր). ծծակով շշերի
կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի
համար. ոսկրահարդար միջատակեր. մանրէա
զերծված վիրաբուժական սավաններ. հատուկ
բժշկական նպատակների համար հարմարեց
ված մահճակալներ. էլեկտրոդներ բժշկական
նպատակների համար. էլեկտրական գոտիներ
բժշկական նպատակների համար. ապարա
տուրա ֆիզիկական վարժությունների համար
բժշկական նպատակներով. ինկուբատորներ
նորածինների համար. հարմարանքներ մարմն ի
խոռոչները մաքրելու համար. ատամն աբուժա
կան էլեկտրական ապարատուրա. ապարա
տուրա բժշկական անալիզների համար.
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների զտիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. ծխա
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հարման
ապարատներ
բժշկական
նպատակների համար. իրանակալներ բժշկա
կան նպատակների համար. ոչ քիմիական
հակաբեղմն ավորիչ միջոցներ. էլեկտրական
ծածկոցներ բժշկական նպատակների համար.
մազի պրոթեզներ. վիրաբուժական ծնկակալ
ներ. ոսպնյակներ (ներակնային պրոթեզներ)
ներպատվաստման համար. պառկելախոցերի
առաջացումը կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթե
րապևտիկ
ապարատուրա.
շնչաչափներ
(բժշկական գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկա
կան նպատակների համար. ասեղներ ասեղնա
բուժության
համար.
հատուկ
հագուստ
վիրահատական
սենյակների
համար.
ախտորոշման
ապարատներ
բժշկական
նպատակների համար. գործիքներ էլեկտրաա
սեղնաբուժության համար. սրտախթանիչներ.
հարմարանքներ հաշմանդամն երին տեղափո
խելու համար. դիմկալներ բժշկական անձնա
կազմի համար. ոսկրաբուժական գիպսի
կապեր. վիրաբուժական սավաններ. վիրաբու
ժական ներպատվաստիչներ արհեստական
նյութերից. ջերմաճնշակներ առաջին օգնության
համար. գիշերանոթների նստոցներ. սրտի
դեֆիբրիլ յատորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարա
յին ուղղորդիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ
սարքեր. բժշկության մեջ օգտագործվող օդա
քաշ ապարատներ. հատուկ տարողություններ
բժշկական թափոնների համար. լանջագոտի
(պահող կալանդ). պարկիկներ հեշտոցային
ցնցուղման համար. էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս
տիկնիկներ). միկրոողորկման ապարատներ
մաշկի համար. մարմն ի ֆունկցիոնալ խանգա
րումն երը վերականգնելու համար ապարա
տուրա բժշկական նպատակներով. ստենտներ.
ականջի վիրախծուծներ (ականջը պաշտպանե
լու հարմարանքներ). ջերմաստիճանի կպչուն
ցուցասարքեր
բժշկական
նպատակների
համար. հենասայլակներ սահմանափակ հնա
րավորություններ ունեցող անձանց համար.
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով
օգտագործելու համար. կորյակային ցանը բու
ժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. քառա
կուսի հենարանով ձեռնափայտեր բժշկական
նպատակների համար. ներդիտակ խցիկներ
բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխա
տանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրե
սիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. ուղեղի
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ներդրվող
միջոցներ
էլեկտրախթանիչներ.
դեղերը մաշկի տակ ներարկելու համար. կեն
սաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման
համար. բժշկական մածկաթիակներ. ասպիրա
տորներ քթի համար. պաշտպանիչ ատամն ա
կալներ ատամն աբուժական նպատակների
համար. դաշտանային թասակիկներ. շնչառա
կան դիմակներ արհեստական շնչառության
համար. օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլու
ծիչներ մանրէների նույնականացման համար
բժշկական
նպատակներով.
ապարատներ
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար
բժշկական նպատակներով. ցողունային բջիջ
ների վերականգնման ապարատներ բժշկական
նպատակներով. մարմն ի ճարպը հսկող-չափող
սարքեր. մարմն ի կազմությունը հսկող-չափող
սարքեր. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոսկ
րաբուժական նպատակների համար. հակառև
ապարանջաններ.
հակառևմատիկ
մատիկ
օղակներ. ապարանջաններ բժշկական նպա
տակների համար. վիրաբուժական ռոբոտներ.
ծծակներ մանուկներին կերակրելու համար.
ապարանջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլա
վարժանքի անվավոր. ջրածնային ինհալ յատոր
ներ (ներշնչակներ). մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, բժշկա
կան նպատակների համար. մահճակալների
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների
համար. սառեցնող սպեղանալաթեր բժշկական
նպատակների համար. սառեցնող բարձիկներ
առաջին օգնության համար. ձեռքի շարժական
միզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական նպա
տակների համար. ռոբոտային էքզոկմախքների
կոստյումն եր բժշկական նպատակներով օգտա
գործելու համար.
ակուպրեսուրային ապա
րանջաններ.
երեխաների
ծծակների
պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող գոր
ծիքներ. հիվանդի հետազոտման խալաթներ.
բիոմագնիսական օղակներ թերապևտիկ կամ
բժշկական նպատակների համար. դեմքի թերա
պևտիկ դիմակներ. լնդերի մերսման ռետինե
պարագաներ մանկիկների համար. հաբերի
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող
գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական
նպատակների համար.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետի
լենային
այրոցներ.
ացետիլենային
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գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդա
քաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար.
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող ջեռուց
ման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով բաղ
նիքների
համար.
շփական
բռնկորդներ
գազային վառիչների համար. գազային վառիչ
ներ. վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական
լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. էլեկտ
րական լամպեր. հիմն ակմախքներ վառարան
ների
համար.
սառնապահարաններ.
լապտերներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար.
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. վան
նաներ. նստելու վաննաներ. շարժական խցիկ
բաղնիքների
համար.
ներ
թուրքական
սարքավորանք լոգարանների համար. ջեռու
ցիչներ վաննաների համար. սանիտարատեխ
նիկական տեղակայանքներ լոգարանների
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապտեր
ներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոց
ներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիվն երի համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ,
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադի
ատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղա
կայանքներ նավթարդյունաբերության համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ.
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմու
հրահեստ
թյան
վերականգնիչներ.
աղ յուսապատվածքներ վառարանների համար.
լամպեր տրանսպորտային միջոցների շրջա
դարձի ցուցիչների համար. ածխային էլեկտրոդ
ներ աղեղային լամպերի համար. ջեռուցման
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տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարան
ները բեռնելու համար. լվացման բաքեր զուգա
րանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթ
սաներ. ջեռուցման կաթսաների խողովակներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրո
նական ջեռուցման ռադիատորների համար.
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ արդուկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերը տաքացնելու համար. կերակուրներ
տաքացնելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռու
ցիչներ. լամպի ապակիներ. լամպերի խողո
վակներ. ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար.
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողո
վակներ (սանիտարատեխնիկական համակար
գերի մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ.
զուգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լուսավորման համար. հակասառ
ցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանների ախտահանման միջոց
ների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահան
ման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցուղ
ներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասե
րից. լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
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ներ. առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սար
քեր կերերը չորացնելու համար. գոլորշիարար
ներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր).
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոց
ներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր
վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատվածք
ներ վառարանների համար. հրակալներ վառա
րանների համար. օջախներ. մոխրատաշտեր
վառարանների համար. սառնարանային ապա
րատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ.
սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտադ
րիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդա
ձև թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման
սալեր. հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի
խոհանոցային ապարատներ. աղբայրիչներ
(վառարաններ). ապարատներ օդի կամ ջրի
իոնացման համար. դեկորատիվ շատրվաններ.
լաբորատոր լամպեր. կաթի սառեցման տեղա
կայանքներ. պաստերիչներ. յուղային լամպեր.
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամ
պեր, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով
օգտագործվողների.
պայթանվտանգ
լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
չինական լապտերներ. լվացարաններ (սանի
տարատեխնիկական սարքավորման մասեր).
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. լյու
մինեսցենտային խողովակներ լուսավորման
համար. մագնեզիումային թելեր լուսավորման
սարքերի համար. չորուցիչներ ածիկի համար.
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ միջու
կային վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների
համար.
կափույրներ
դանդաղարարների
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածա
ռերի համար. լուսավորվող համարներ շենքերի
թթվածնա-ջրածնային
այրոցներ.
համար.
ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոցներ.
ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ.
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պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհանոցա
յին վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաք
րելու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենա
ներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
անդրադարձիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. սառնարանային սարքավորում
ներ
և
տեղակայանքներ.
սարքեր
և
տեղակայանքներ սառեցման համար. քարշի
կարգավորման ձգափականներ. կարգավորիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար.
պահպանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ
գազասարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղ
ների համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների
միջադիրներ. շամփուր պարունակող հարմա
րանքներ միս տապակելու համար. սանիտարա
տեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
ապարատներ լվացասենյակներում ձեռքերը
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի լավո
րակման տեղակայանքների մասեր). մանրէա
զերծիչներ. գալարախողովակներ (թորման,
ջեռուցման կամ սառեցման տեղակայանքների
մասեր). ծխախոտի սառեցման տեղակայանք
ներ. չորուցիչներ ծխախոտի համար. լուսավոր
ման սարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու արտադր
ման
տեղակայանքներ.
օդափոխության
կայանքներ և ապարատներ (օդի լավորակ
ման). օդափոխման (օդի լավորակման) տեղա
կայանքներ և ապարատներ տրանսպորտային
միջոցների համար. զուգարանակոնքեր. նստոց
ներ զուգարանների համար. լուսամփոփներ.
լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ
ծորակներ ջրատար խողովակների համար.
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ
գազամուղների համար. կարգավորիչ և պահ
պանիչ պարագաներ ջրմուղային սարքավո
համար.
շոգու
կուտակիչներ.
րումն երի
տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը փափ
կացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր թասակ
մանրէազերծիչներ.
թորիչներ.
ներ.
օդի
սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմարանք
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ներ տրանսպորտային միջոցների համար (լամ
պերի
պարագաներ).
տրանսպորտային
միջոցների
ապակիների
տաքացուցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ներ. միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլավն եր, էլեկտրական շու
տեփուկներ. լապտերներ ավտոմեքենաների
համար. ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչ
ներ. էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. պահ
պանիչ
և
կարգավորիչ
պարագաներ
գազասարքերի համար. էլեկտրական լուծակոր
զիչներ սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների ջեր
մախողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ).
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային ջեր
մային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառա
րաններ. ապարատներ արևայրուքի համար
(սոլ յարիումն եր). ջրթողներ զուգարանների
համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների
համար. սառնարաններ. հոտազերծման սար
քեր, բացառությամբ անձնական օգտագործ
ման համար նախատեսվածների. ջրառու
սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխա
հարման համար, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք թրծող վառարանների համար (հենարան
ներ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոմերսման
լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. գազապա
ղիչներ (մեքենաների մասեր չհանդիսացող).
բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սարքավորանք
շոգեբաղնիքների
համար.
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլոր
շիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար
(սաունաներ դեմքի համար). միզամաններ`
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքավո
րանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ.
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրաջեռուց
մամբ ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը
տաքացնելու ջերմակներ. զտման սարքվածք
ներ ակվարիումն երի համար. տաքացիչներ
ակվարիումն երի համար. լուսատուներ ակվա
րիումն երի համար. էլեկտրաջեռուցմամբ գոր
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գեր.
ատամն աբուժական
վառարաններ.
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր.
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. օդամաքրիչներ
խոհանոցների համար. կենցաղային էլեկտրա
կան օդափոխիչներ. սպիտակեղենի էլեկտրա
կան չորուցիչներ. միկրոալիքային վառարաններ
(սնունդ պատրաստելու համար). տեղակայանք
ներ լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար.
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սար
քեր սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջ
րյա լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային
ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ). մանրէա
զերծված սենյակներ (սանիտարական սարքա
վորանք). կրակարաններում (մանղալներում)
օգտագործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտե
սական մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար.
միկրոալիքային վառարաններ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. հաց թխելու մեքե
սառեցնող
ցուցափեղկեր
նաներ.
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սար
արձակող
դիոդների
(ԼԱԴ)
քեր.
լույս
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման լոգա
րանների ապարատներ. տաքացվող ցուցա
փեղկեր (ցուցապահարաններ). բազմապրոֆիլ
կաթսաներ. սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ.
տորտիլա պատրաստելու էլեկտրական մամլիչ
ներ. գրքերի ախտահանման պահարաններ.
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային էլեկտրա
կան շատրվաններ. ախտահանող ապարատ
ներ
բժշկական
նպատակներով.
գինու
էլեկտրական մառաններ. լուսային շարաններ
տոնական զարդարանքի համար. էլեկտրատա
քացմամբ կարճագուլպաներ. ճակատի լապ
լամպեր
եղունգների
համար.
տերներ.
վակուումում սնունդը պատրաստելու էլեկտրա
կան կաթսաներ. միկրոպղպջակների գեներա
տորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համար. էլեկտրական ջեռուցմամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային
մեքենաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով
վառարանների համար. եփման էլեկտրական
սալեր. մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող
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ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու
մեքենաներ. հեծանիվն երի ուղղորդիչ լուսար
ձակներ. սառնարաններ, սառեցման ապա
րատներ
և
սառցարաններ
բժշկական
նպատակներով պահեստավորման համար.
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակ
ների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համա
կարգեր.
էլեկտրական
ջերմամեկուսիչ
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրա
կան սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի տաքա
ցուցիչներ.
ՀՀԴ-սնուցումով
բաժակի
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. Էլեկտրա
կան թաժիններ. լուսային լուսարձակներ.
մառախուղային մեքենաներ. հատակի ջեռուց
ման սարքեր և հարմարանքներ. օդի խոնավա
ցուցիչներ. էլեկտրական մեքենաներ սոյայի
կաթ պատրաստելու համար. սուրճի դատարկ
պարկուճներ սուրճի էլեկտրական մեքենաների
համար. էլեկտրական ինքնաեռներ.
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթու
ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային
օդային
տրանսպորտային
փոխակրիչներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
միջոցներ.
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտույքների
հավաքակազմեր
դողերի
օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
մեղմիչներ
տրանսպորտային
կախոցների
միջոցների համար. մեղմիչ զսպանակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ինքնա
թիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց պաշտպանող
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների
դողերի համար. հակասահքային շղթաներ.
տրանսպորտային
միջոցների
նստոցների
գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանքների
կցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
հեռընթաց
ավտոբուսներ.
ավտոբուսներ.
կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտոմոբիլների հետգցովի թափքածածկեր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ավտոմոբիլների համար. հետընթացքի ազդա
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար.
ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանավեր.
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների
համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպորտա
յին միջոցների անիվն երի համար. տրանսպոր

03/2

№ՄԱՍ 1

տային
միջոցների
դողերի
փականներ.
երկաթուղային շարժակազմերի անիվն երի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ
տրանսպորտային միջոցների համար. նավ
իրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածք
ներ
նավերը
կառավարելու
համար.
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. հանքա
յին ձեռնասայլակների անիվն եր. հեծանիվն եր.
հենակներ հեծանիվն երի համար. երկաթուղա
յին վագոնների սայլակներ. նավամակույկների
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտ
պանող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ.
կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. կեսոններ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
անիվն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկեր.
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի թափ
ավտոկցանքներ.
քարշակներ
քածածկեր.
(տրանսպորտային միջոցներ). ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմն երի
բացառությամբ
շարժիչների.
քարտեր,
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների անվակունդեր. շղթաներ հեծա
նիվն երի համար. անդամալույծի բազկաթոռներ.
բեռնանավեր (կցանավեր). մակույկներ. բեռնա
տար սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի
համար. ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի
համար. տրանսպորտային միջոցների շասսի
ներ. ղեկեր. շարժակազմեր ֆունիկուլ յորների
համար. երկաթուղային շարժակազմեր. ծխա
տար խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկ
ներ. տրանսպորտային միջոցների թափարգել
տրանսպորտային
ներ.
երկաթուղային
միջոցների թափարգելներ (բուֆերներ). հիդ
րավլիկական համակարգեր տրանսպորտային
միջոցների համար. հեծանիվն երի ղեկեր. քնա
տրանսպորտային
միջոցների
մահճակներ
համար. ողնակողեր (նավերի). հեծանիվն երի
դողեր. հեծանիվն երի ատամն անիվն եր. արգե
լակներ հեծանիվն երի համար. ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվն երի
համար. հեծանիվն երի անվահեցեր. ծնկավոր
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լծակներ հեծանիվն երի համար. շարժիչներ
հեծանիվն երի համար. հեծանիվն երի անվա
կունդեր. հեծանիվն երի ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիվն երի համար. հեծանվային անվաճա
ղեր. հեծանիվն երի անիվն եր. թամբեր հեծա
նիվն երի
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ. ատամն ավոր փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա
սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. էլեկտ
րաշարժիչավոր միջոցներ. կցորդիչների ագույց
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ
տրանսպորտային միջոցների համար. պարա
շյուտներ.
դողածածկաններ
օդաճնշական
դողերի համար. տրանսպորտային միջոցների
հակակշիռներ անիվն երի հավասարակշռման
համար. տիեզերական ապարատներ. նավերի
կայմասարքեր (ծովային նավատորմիղ). սռնի
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սռնիների վզիկներ. հողմապակիների ապակե
մաքրիչներ. պահպանական ցանցեր հեծանիվ
ների համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային
միջոցների համար. անվակունդերի (անիվն երի)
թասակներ. ֆուրգոններ (տրանսպորտային
միջոցներ). արգելակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. անվակունդերի ամրակա
վագոնպեր.
ավտոմոբիլ-սառնարաններ.
սառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ).
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. նավախելի թիեր. պատյան
ներ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
համար. լուսանցույցներ. հիդրոինքնաթիռներ.
հիդրոպլաններ. ննջավագոններ. շոգեշարժներ.
լոկոմոտիվն եր. քարշուժային շարժիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
վագոններ.
ոտնատեղեր
երկաթուղային
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ուժային մեխանիզմն եր
տրանսպորտային
միջոցների
ցամաքային
համար. ռազմական տրանսպորտ. ռեակտիվ
ցամաքային
տրանսպորտային
շարժիչներ
միջոցների համար. մոտոցիկլետներ. վազանցի
կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ջրային տրանսպորտային
միջոցներ. նավեր. նավերի թիապտուտակներ.
օմն իբուսներ. թիեր կանոեի համար. հողմապա
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կիներ. անվադողերի բութակներ. պահպանա
շերտեր անվադողերը վերականգնելու համար.
օդաճնշական դողեր. տրանսպորտային միջոց
ների անվադողեր. կամրջանավեր. դռներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլային բեռնախցիկներ դահուկների համար.
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ բեռների
փոխադրման
համար.
մանկասայլակներ.
պատյաններ մանկասայլակների համար. ման
կական սայլակների հետգցովի թափքածած
կեր.
պտուտակային
շարժասարքեր.
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր.
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար.
վերելակներ լեռնագնացների համար. կախոց
ների զսպաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. վագոն – ռեստորաններ. հետևի դիտա
հայելիներ.
տրանսպորտային
միջոցների
անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետների համար.
սայլակներ.
նստոցներ
մոտոցիկլետների
տրանսպորտային միջոցների համար. Սպոր
տային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ).
կառանասյուներ (ծովային). թիկնաթոռով վերե
լակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող) սայլակ
ներ. թռչող ապարատներ. տրանսպորտային
միջոցների ընթացային մասեր. սահնակներ
(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ.
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպանուղի
ների համար. ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպա
նուղիներ. եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ.
տուրբիններ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ցամաքային, օդային, ջրա
յին և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ.
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ դողե
րի օդախցիկները նորոգելու համար. տրանս
պորտային միջոցների ներսի պաստառներ.
մոպեդներ. պատուհաններ տրանսպորտային
միջոցների համար. մարդատար ավտոմոբիլ
հարմարանքներ
ներ.
հակահափշտակիչ
տրանսպորտային միջոցների համար. շրջվող
սարքեր (վագոնների, վագոնետների մասեր).
զբոսանավեր. օդագնացության մեջ օգտագործ
վող ապարատներ, մեքենաներ և հարմարանք
հարմարանքներ
ներ.
հակաշլացման
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլների դողեր. ավտոմոբիլների թափքեր.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. մեղմիչներ
ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
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տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախառնիչներ. հեծանիվն երի անվախուցեր.
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների փոխան
ցատուփեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիվն երի շրջանակներ. թափքեր տրանս
պորտային միջոցների համար. ինքնանետվող
բազկաթոռներ թռչող ապարատների համար.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդիչ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. ազդանշանային ցուցիչ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ծխատար խողովակներ լոկոմոտիվն երի համար.
ղեկանիվն եր տրանսպորտային միջոցների
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվն երի
համար. սանիտարական տրանսպորտային
միջոցներ. անխուց դողեր հեծանիվն երի համար.
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ
տրանսպորտային միջոցների համար. աերոսա
հանավեր. վառելիքի բաքերի կափարիչներ.
շարժաձողեր ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար (բացառությամբ մոտորների
և շարժիչների մաս կազմողների). հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային միջոց
ների մասեր). անվտանգության կապովի
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների նստե
լատեղերի համար. արևապաշտպան հարմա
րանքներ
ավտոմոբիլների
համար.
շարժահաղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար. անվ
տանգության բարձիկներ (ավտոմոբիլների
անվտանգության միջոցներ). հեծանիվն երի
զամբյուղներ. ավտոտներ. սայլակների անվակ
ներ (տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիվն երի կողովն եր. սայլակներ մթերք
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. հեռակա
տրանսպորտային
միջոցներ,
ռավարվող
բացառությամբ խաղալիքների. ինքնագլորներ
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր.
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պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերների մաքրիչ
ներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների
համար. պահեստային անիվն երի պատյաններ.
շրջովի թափքով բեռնատար վագոնիկներ.
սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների վահա
նակների վրա. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվն երի խուրջիններ. հեծանիվն երի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահամեքենա.
շարժիչների հենարաններ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. ռազմական
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր.
կանոե. քաղաքացիական նշանակության անօ
դաչու թռչող սարքեր. հետևի կողային դիտա
հայելիներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մոծակապաշտպան ցանցեր մանկա
կան սայլակների համար. տրանսպորտային
միջոցների կառավարման բռնակներ. անվա
րորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմե
մոտոռոլլեր.
սկուտերներ
քենաներ).
հնարավորություններով
սահմանափակ
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրաման
ներ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների
ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների կողովն եր. պինդ դողեր
միջոցների
անիվն երի
տրանսպորտային
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակ
ներ. հաշմանդամն երի սայլակներին հարմա
րեցված
ոտնամուշտակներ.
անվադողերի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ, մանկասասայ
լակներին հարմարեցված պայուսակներ. հեռա
կառավարվող տրանսպորտային միջոցներ
ստորջրյա զննումն երի համար. ինքնավար
ստորջրյա տրանսպորտային միջոցներ ծովի
հատակի զննումն երի համար. սիլֆոններ
միակցված ավտոբուսների համար. էլեկտրա
կան հեծանիվն եր. թամբերի պատյաններ մոտո
համար.
մրցարշավային
ցիկլետների
ավտոմեքենաներ. ռոբոտացված ավտոմեքե
նաներ. անօդաչու թռչող խցիկներ (դրոն).
ձկնորսական ձեռնասայլակներ. անիվն երով
վանդակավոր սայլակներ. տրանսպորտային
միջոցների անիվն երի պնդօղակներ. սեղմակ
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ներ նախատեսված ավտոմեքենայի պահեստա
մասերը ավտոմեքենայի թափքին ամրացնելու
համար. փրկարարական սահնակներ. էվակու
ատորներ.
աղբատար
ավտոմեքենաներ.
կցանքներ հեծանիվն եր փոխադրելու համար.
հեծանիվի կցանքներ. սայլակներ ընտանի կեն
դանիների համար. բեռնատարներ ներկառուց
ված
կռունկով.
առաքման
դրոններ.
տեսախցիկներով հեռակառավարվող ուղղա
թիռներ. գիրոկոպտերներ. ուղղաթիռներ. ինք
նահավասարակշռվող
ինքնագլորներ.
ինքնահավասարակշռվող տախտակներ. ինք
նահավասարակշռվող էլեկտրական ունիցիկ
լեր. տրանսպորտային միջոցների ծածկերի
ամրակներ. դողեր ձյունամաքրիչների համար.
ջրասուզակի զանգեր. բաժակակալներ տրանս
պորտային միջոցների համար.
դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյութ.
հրետասայլեր (րետանիh). պայթուցիկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքնագնաց զենքեր. արցունքաբեր գազով զեն
քեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքրման
խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային
զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր. հար
մարանքներ փամփշտակալները լցավորելու
համար. բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր.
փամփուշտի պարկուճներ. թնդանոթներ. հրա
զենի փողեր. կարաբիններ. փամփուշտներ.
հարմարանքներ փամփուշտներով լիցքավորե
լու համար. փամփշտակալներ. որսորդական
հրազեն. ռազմամթերք. հրազենի հրահան
ներ. վառոդամաններ. հրաբամբակ. հրազենի
հրանոթափողերի հետնամասեր. դինամիտ.
հրազենի պատյաններ. պայթուցիկ նյութեր.
ազդանշանային հրթիռներ. հրացաններ (զենք).
հրացանի ագուստներ. նշանառության հայե
լիներ հրազենի համար. հրազենի ձգանների
պաշտպանիչ բռնակներ. որսորդական կոտո
րուք. ռազմամթերք հրազենի համար. հրթիռա
նետներ. ականների պայթուցիչներ. ականներ
(զինամթերք). գնդացիրներ. ականանետներ
(հրազեն). հրետանային արկեր. ատրճանակ
ներ (զենք). սև վա
ռոդ. վա
ռոդ. ար
կեր(զենք).
ինքնաբոցավառվող նյութեր. հրատեխնիկա
կան միջոցներ. ատրճանակներ. ծանր հրանոթ
ների դարձյակներ. հրետանային հենարաններ.
նշանոցներ հրազենի համար, բացառությամբ
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օպտիկականի. օդաճնշական ատրճանակ
ներ (զենք). բռնկման պատրույգներ հրազենի
համար. պայթուցիչներ. բռնկման քուղեր հրա
զենի համար. զենքերի սրակալներ. մառա
խուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյունային
ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի համար
(բացառությամբ օպտիկականի). հրապատիճ
– ճայթիչներ, բացառությամբ խաղալիքների.
ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունային հրա
ցաններ (զենք). խլարարներ զենքերի համար.
տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկացիր
ներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտի
ներ. ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեն
ներ. տորպեդներ. ձեռքի զենք (հրազեն). ձեռքի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճանակներ.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների).
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. համա
յիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետա
ղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ճոճա
նակներ (ժամագործություն). թմբուկներ (ժամա
ցույցների արտադրություն). ապարանջաններ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույց – ապարան
ջաններ. ժամացույցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահար
թակներ (ժամագործություն). արևի ժամացույց
ներ. ժամացույցների մեխանիզմն եր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա
նակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամա
նակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապ
ների սեղմիչներ. մետաղադրամն եր. ալմաստ
ներ. թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե
րատոր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում.
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ).
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկար
ժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի
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մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամա
ցույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. ժամա
ցույցների ընթացային մեխանիզմն եր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում.
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղ
ներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանք
ներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույց
ների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույց
ների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիա
յով. զարդատուփեր. ուլունքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախա
պատրաստվածք
(գրունտովկա)
թանկար
ժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակ
ներ թանկարժեք մետաղներից բանալիների
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միս
բահա (աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր
ծած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
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դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ (մուր
ճեր) լարային գործիքները լարելու համար. լեզ
վակավոր փողային գործիքներ. երաժշտական
գործիքների աղեղներ. երաժշտական գոր
ծիքների աղեղների դրոցներ. երաժշտական
գործիքների աղեղների փայտիկներ. ձիու մազ
երաժշտական գործիքների աղեղների համար.
դաշնամուրներ. չափ տալու ձողիկներ (խմբա
վարի). թմբուկի փայտիկներ. բանդոնիոն
ներ. երգեհոնիկներ. բասեր (ստեղներ, լարեր)
(ցածր ռեգիստրի երաժշտական գործիքներ).
հարմոններ. աղելարեր երաժշտական գոր
ծիքների համար. բուկցիններ (զինվորական
փողեր). կարիլիոններ (երաժշտական գործիք
ներ). կաստանիետներ (չխչխկաններ) բունչուկ
ներ (երաժշտական գործիքներ). կիսագնդաձև
թմբուկների դրոցներ. երաժշտական գոր
ծիքների ականջներ. ցիտրաներ (կիթառներ).
երաժշտական
գործիքների
կլարնետներ.
ստեղնաշարեր. երաժշտական գործիքներ. կոն
ցերտինո. կոնտրաբասներ. երաժշտական գոր
ծիքների նվագալարեր. լարային գործիքներ.
եղջերափողեր (երաժշտական գործիքներ).
կոռնետներ. ծնծղաներ. կամերտոններ. ծայրոց
ներ երաժշտական գործիքների համար. երաժշ
տական գործիքների պատյաններ. ֆլեյտաներ.
կոչնազանգեր. վարգաններ (երաժշտական
գործիքներ). կիթառներ. ֆիսհարմոնիաներ.
տավիղներ. տավիղների նվագալարեր. հոբոյ
ներ. էլեկտրոնային երաժշտական գործիք
ներ. մեխանիկական դաշնամուրների ձայնն
ուժգնացնող
կարգավորիչներ.
քնարներ.
մեդիատորներ (կնտնտոցներ) լարային գոր
ծիքների համար. մանդոլիններ. ջութակների
դնչափոկեր. պարկապզուկներ. երաժշտական
արկղիկներ. նոտաները շրջելու հարմարանք
ներ. երաժշտական գործիքների կամրջակներ.
եռանկյունիներ (երաժշտական գործիքներ).
օկարինաներ (իտալական երաժշտական կավե
փողային գործիք). երգեհոններ. երգեհոնների
օդատար խողովակներ. կաշի թմբուկների
համար. երաժշտական գործիքների ոտնակներ.
դաշնամուրների ստեղնաշարեր. դաշնամուր
ների նվագալարեր. երաժշտական գործիքների
ստեղներ. փուքսեր երաժշտական գործիքների
համար. երաժշտական գործիքների մեղմոց
ներ. թմբուկներ (երաժշտական գործիքներ).
դափեր (դահիրաներ). տամտամն եր. կիսագն
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դաձև թմբուկներ (գոսեր) (երաժշտական գոր
ծիքներ). տրոմբոններ (փողային երաժշտական
գործիքներ). շեփորներ. փողեր. երաժշտական
գործիքների կափույրներ. վիոլաներ. ջութակ
ներ. քսիլոֆոններ. երաժշտական գործիքների
ստեղներ. մեղեդիների ձայնագրման ժապավեն
ներ մեխանիկական երաժշտական գործիքների
համար. մեղեդիների ձայնագրման ծակոտված
ժապավեններ մեխանիկական երաժշտական
գործիքների համար. նոտակալներ. հաքիններ
(չինական ջութակներ). ֆլեյտաներ հնդեղեգից
(բամբուկից). պիպաներ (չինական կիթառ
ներ). շենգեր (չինական փողային երաժշտական
գործիքներ). սուոնաներ (չինական փող). զան
գակներ (երաժշտական գործիքներ). երաժշ
տության սինթեզարարներ (համադրիչներ).
երաժշտական գործիքների դրոցներ. սաքսո
ֆոններ. բալալայկա (երաժշտական լարային
գործիքներ). բանջո. մելոդիկաներ. բևեկնախեժ
երաժշտական լարային գործիքների համար.
ռոբոտացված հարվածային գործիքներ (երաժշ
տական գործիքներ). մուրճիկներ երաժշտական
գործիքների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. ազդագրեր. ազդագրերի թղթե
կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյա
կային մակնշման մեքենաներ. գրասենյակային
ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար. հար
մարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթապա
նակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու
համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու
համար կավ. հաշվողական աղ յուսակներ.
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակ
ված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր.
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտե
զագրքեր).
օղակներով
թղթապանակներ.
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(գրասենյակային
կպչուն
ժապավեններ
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. մատնա
կալներ (գրասենյակային պիտույքներ). տպա
տառեր. պատճենահան թուղթ (գրասենյակային).
թուղթ գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). քառանկյուն գծագրական
քանոններ. քարտեր. ուսուցողական նյութեր
(բացառությամբ սարքերի). կատալոգային քար
տեր (գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
(գրասենյակային
պիտույքներ).
րաններ
ծակատիչներ (գրասենյակային). գրքեր. գծագ
րական կարկիններ. տպարանային տառամար
միններ (թվային և տառային). շարվածքային
դազգահներ. արկղիկ պանակներ նամակագ
րության համար. թղթե տոպրակներ. հեղուկ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
ճշտիչներ
թանաք ուղղումն եր կատարելու համար (հելիոգ
րաֆիա). մատիտների համար գրիֆելներ. հյուս
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վածքաբանական կտրվածքներ (դիտողական
պիտույքներ). գծագրական կորաքանոններ.
կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու
կավիճ. կավիճ վիմագրության համար. կավիճ
դերձակների համար. կավիճի բռնիչներ.
մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ.
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. գրա
սենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծանկարչա
կան տպագիր նյութեր. մարմարի նմանակմամբ
կազմարարական կափարիչների հարդարման
(ներկման) գործիքներ. գծագրական տախտակ
ներ. գծագրական պիտույքներ. գծագրական
գործիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրար
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչ
ներ. օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ.
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե գրչա
ծայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույք
ներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար.
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ).
թանաք. ներկանյութով ժապավեններ. թանա
քամաններ. գրասենյակային հարմարանքներ
ծրարները կնքելու համար. լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային
պարագաներ). գործվածք կազմարարական
աշխատանքների համար. գծագրագործիքա
տուփեր. ռեգիստրներ (գրքեր). գրանցամա
տյաններ.
արձանիկներ,
պատկերներ
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե զտող նյու
թեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. ածխա
յին մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
գալվանաստերեոտիպեր.
(պոլիգրաֆիա).
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ
ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
գրասենյակային
քերակներ
պատկերներ.
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
համար
(գրասենյակային
մակերևույթների
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
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հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական
հրատարակություններ.
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ.
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրու
թյան համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղա
նի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. գործված պաստառ բազմացման ապա
րատներում
ներկով
պատելու
համար.
գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. համա
րադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն
շերտեր կազմերը ամրացնելու համար (կազմա
րարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու
համար. ներկապնակներ նկարիչների համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
(գունամատիտներ).
թուղթ.
պաստելներ
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքներ լուսանկարներ սոսնձելու համար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ).
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). ինքնահոս
գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.
ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
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քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. տրանսպարանտներ (գրասե
նյակային
ապրանքներ).
հարմարանքներ
գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսնձա
նյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղա
յին նպատակների համար. սոսնձող նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. հասցենե
րով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային ռետիններ. ստվարա
(գրասենյակային
թուղթ
փայտանյութից
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների
և մա
տիտ
նե
րի հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. գրա
ֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստմաս
սայե թերթեր փաթեթավորման կամ կշռա
բաշխ
ման հա
մար. թղթե դրոշ
ներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
համար. վերականգնված թաղանթանյութից
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար.
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային
պիտույքների համար (գրասենյակային պարա
գաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. թուղթ կտրելու
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ
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գրիմը հեռացնելու համար. թղթե անձեռոցիկ
ներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
գծագրական անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ
(գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտույքների հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար.
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
պաստառ
գրասենյակային
նպատակների
համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկրոալի
քային վառարանում սնունդ պատրաստելու
հա
մար. թղթե զտիչ
ներ սուր
ճի հա
մար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակ
ներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյա
կազմարարական
մեքենաներ
և
կային).
հարմարանքներ (գրասենյակային սարքավո
րանք). կոմիքսների գրքույկներ. գրասենյակա
յին թուղթ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ.
ձողիկներ տուշով գրելու համար. թանաքաքա
րեր (թանաքապահոց). երաժշտական բացիկ
ներ. տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. անձ
նագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի
համար (բուրավետացված կամ ոչ). վարկային
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. փաս
տաթղթերի
մակաշերտման
ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ցափայտեր,
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
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րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (Վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասե
նյակային պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար.
ամրակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար [գրասենյակային պիտույք
ներ]. թուղթ բժշկական զննման սեղանների
համար. ատամն աբուժական սկուտեղների
թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ [գրասե
պիտույքներ].
տրաֆարետներ
նյակային
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշ
վեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար.
դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր, կիսա
ֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ վարա
գույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար.
ջրցանման ճկափողեր. ձայնամեկուսիչ նյութեր.
անջրանցիկ խտարար օղակներ. բալատա.
անջրանցիկ խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ
բանկաների համար. ճեղքերի խցանիչ միջա
դիրներ. խցկանյութեր ռետինից կամ պլաստ
մասսայից. նյութեր հերմետիկացման համար.
ջերմամեկուսիչ նյութեր. անմշակ կամ մասնակի
մշակված կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետի
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նե կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ռետինե
հարվածամեղմիչներ. ռետինե թափարգելներ.
ճկուն ոչ մետաղական փողրակներ. մեկուսիչ
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից.
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար.
թուղթ
էլեկտրական
կոնդենսատորների
համար. խցանիչ միջադիրներ խողովակների
համար. ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման
համար. միջադիրներ գլանների համար. դիէ
լեկտրիկներ (մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր.
էբոնիտ. ձայնամեկուսիչ պատվածքներ կեղև
ից. առաձգական թելեր ոչ մանածագործական
նպատակների համար. մակադրակներ կցոր
դիչների համար. խծուծման նյութեր. միջադիր
ներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման
(կոմպենսացման) համար. քիմիական բաղադ
րություններ հոսակորուստները վերացնելու
համար. միջադիրներ. ասբեստաթաղիք. մեկու
սացման թաղիք. ռետինացված (վուլկանաց
ված) թելք. զոդման պլաստմասսայե թելեր.
մասնակի մշակված նյութեր արգելակային
միջադիրների համար. մեկուսիչ ձեռնոցներ.
գուտապերչ. մեկուսիչ յուղեր տրանսֆորմա
տորների համար. մեկուսիչ յուղեր. ցելոֆանի
թերթեր, բացառությամբ փաթեթվածքայինի.
մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկու
սիչ լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շեն
քերը խոնավությունից պաշտպանելու համար.
մետաղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ
ներկեր. մեկուսիչ խարամաբամբակ. հան
քային բամբակ (մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե
բամբակ. լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաս
տառից ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների
ոչ մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցոր
դիչներ մեքենաների մասերը պաշտպանելու
համար. խտացնող հերմետիկ նյութեր միացք
ների համար. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական
միացքներ ճկուն խողովակների համար. միակ
ցիչ խողովակներ տրանսպորտային միջոցների
ջերմափոխանակիչների համար. սինթետիկ
խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև միջադիր
ներ ռետինից կամ ռետինացված (վուլկանաց
ված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրարներ,
փաթեթներ)
փաթեթավորման
համար.
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ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե գործվածք
ներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե խծուծ
վածք. կափույրներ բնական կաուչուկից կամ
ռետինացված (վուլկանացված) թելքից. վիսկո
զային թերթեր, բացառությամբ փաթեթված
քայինի. մեկուսիչներ երկաթուղիների համար.
կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ բժշկա
կանի, գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի.
ոչ մետաղական ամրաններ սեղմած օդը առբե
րելու համար. ասբեստային ստվարաթուղթ.
ասբեստաթելքեր. ամրանավորող ոչ մետաղա
կան նյութեր խողովակների համար. ասբեստ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ռետինե սահմանափակիչներ. մալուխային
մեկուսիչներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագոր
ծական նպատակների համար. ածխածնային
թելքեր, բացառությամբ մանածագործվածքա
յինի. մասնակի մշակված պլաստմասսաներ.
էլեկտրահաղորդման
գծերի
մեկուսիչներ
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապար
ներ. ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթա
վորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
պլաստմասսայե թելքեր, բացառությամբ մանա
ծագործվածքայինի. մեկուսիչ ապակեթելք.
գործվածքներ ապակեթելքից մեկուսացման
համար. պլաստմասսայե թելեր, ոչ մանածագոր
ծական նպատակների համար. զտող նյութեր
մասնակի մշակված փրփրապլաստից. մեկուսիչ
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյու
թեր դողերի պահպանաշերտերը վերականգ
նելու համար. մեկուսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպատակ
ների համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյութից
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ կաուչուկ. կաու
չուկի լուծույթներ. հակաշլացման (գունամշակ
ված) թաղանթներ պատուհանների համար.
հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ կամ մաս
նակի մշակված ռետիններ. հերմետիկացնող
կպչուն ժապավեններ. դռների կաուչուկից սահ
մանափակիչներ. պատուհանների կաուչուկից
սահմանափակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. զտող
նյութեր մասնակի մշակված պլաստմասսայե
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թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D տպագ
րության համար.
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
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ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
ասբեստ
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
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ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բերավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
տանիքի հերձաններ (բաղդադի) (գոնտեր
տանիքածածկի համար). փեղկավոր ոչ մետա
ղական դռներ. բետոն. բետոնե շինարարական
տարրեր. բիտումային շինանյութեր. մասնակի
մշակված անտառանյութ. շինարարական ոչ
մետաղական տախտակամածներ. սոսնձած
բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյութ.
ատաղձափայտ.
սղոցված
անտառանյութ.
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. միա
շերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ.
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ շինա
նյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսակավ. կապակցող
նյութեր բրիկետավորման համար. հեռախոսի
ոչ մետաղական խցիկներ. սուզարկղեր ստորջ
րյա շինարարական աշխատանքների համար.
կրաքար. ոչ մետաղական ջրհորդաններ (տա
նիքի). շինարարական ստվարաթուղթ. բիտու
մավորված ստվարաթուղթ (շինարարական).
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ մետա
ղական ծածկեր. ոչ մետաղական շինա
նյութեր
րարական
հիմն ակմախքներ.
ճանապարհաշինության և ճանապարհային
պատվածքների համար. կիր. շինարարական
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանք
ների համար. ծխնելույզի ոչ մետաղական խողո
վակներ. հրահեստ պատվածքներ ցեմենտի
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. սալեր
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութե
րից. ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շեր
տաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ
մետաղական կառուցվածքներ. շինարարական
թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ մետաղա
կան քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածո
զարդեր շինարարության համար. ոչ մետաղա
կան կցվանքային մակադրակներ տանիքների
ջրամեկուսացման համար. ոչ մետաղական
անկյունակներ. ոչ մետաղական պատուհան
ներ. ոչ մետաղական դռներ. դիտահորերի ոչ
մետաղական կափարիչներ. ոչ մետաղական
տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ.
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քվարց (որձաքար). սանդուղքի ոչ մետաղական
աստիճաններ. ջրատար ոչ մետաղական խողո
վակներ. ջրմուղի ոչ մետաղական խողովակ
ներ. ջրատար խողովակների կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. ոչ մետաղական լաստակ
ներ. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական
կառուցվածք
էլեկտրահաղորդման
գծերի
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական
ճյուղավորումն եր. գերեզմանների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. բիտումե տանիքապատ
վածքներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ
մետաղական խոզանոցներ. ոչ մետաղական
գոմեր. ոչ մետաղական հենարաններ. գերեզ
մանաքարեր (ոչ մետաղական). հուշատախ
տակներ
(ոչ
մետաղական).
թաղիք
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ մետաղական
մարմար.
հատիկավոր
կառուցվածքներ.
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյութերից թերթեր և ժապավեն
ներ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե տակա
ռատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական
ծեփածո զարդեր շինարարության համար.ոչ
մետաղական բեկվածքներ շինարարության
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համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղա
կան մակադրակներ շինարարության համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղա
կան պարսպապատեր. ոչ մետաղական ցան
կապատեր. ազդանշանային ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ մետաղական շինարարական երես
վածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմա
քարեր. տուֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
մետաղական հատակներ. ոչ մետաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարության համար. ոչ մետաղական պատ
վածքներ շինարարության համար. տանիքների
ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ
մետաղական աշտարակներ, ցատկահարթակ
ներ. ոչ մետաղական դարպասներ. դռների ոչ
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղա
կան փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյու
ներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
ճանապարհային
պատվածքների
նյութեր
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացա
ռությամբ կաղապարախառնուրդի. շարժական
ոչ մետաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ մետաղական սիլոսահորեր. արձան
ներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կուպր
(շինանյութ). թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետա
ղական տանիքածածկեր. ոչ մետաղական շիր
մաքարեր. կանաչապատ ոչ մետաղական
տաղավարներ (կառուցվածքներ). երկաթուղա
յին ոչ մետաղական փայտակոճեր. ոչ մետաղա
կան ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական ապա
կեկալներ. մեկուսիչ շինարարական ապակի.
պատուհանի ապակի, բացառությամբ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի
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շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա
վանդակներ թռչունների համար (կառուցվածք
ներ). ձողաքանոններ (ատաղձագործական
աշխատանքների համար). քսիլոլիթ (արհես
տական շինանյութ). կառանման ոչ մետաղա
կան ճոպանասյուներ. լողուն նավամատույցներ
նավերի կառանման համար. պատերի պատ
վածքի ոչ մետաղական պանելներ. ակվարիում
ներ
(կառուցվածքներ).
ոչ
մետաղական
շինարարական ամրանավորող նյութեր. ամրա
նավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր
քարից, բետոնից կամ մարմարից. ոչ մետաղա
կան լոգնոցներ (կառուցվածքներ) թռչունների
համար. ոչ լուսատու ազդալողաններ. լողավա
զաններ (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ մետա
ղական տեղակայանքներ հեծանիվն երի կայան
ճանապարհային
քարե
ման
համար.
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի
զանգվածից շինարարության համար. կիսանդ
րիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. լողա
փի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով
ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ մետա
ղական սյուներ. լուսամուտների ոչ մետաղա
կան շրջանակներ. դռան ոչ մետաղական
արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախքներ
ջերմոցների համար. կավակրաքար. ծխնելույզ
ների ոչ մետաղական թասակներ. շինարարա
կան ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղական
սալիկներ հատակների համար. ոչ մետաղական
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ մետաղական
երկարիչներ. ոչ մետաղական ծխնելույզներ. ոչ
մետաղական սալեր ճանապարհային պատ
վածքների համար. ցամաքուրդային ոչ մետա
խողովակներ.
ցամաքուրդային
ղական
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
ոչ
մետաղական
պանելներ.
րական
արձանիկներ, պատկերներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ մետաղա
կան). գերեզմանի ոչ մետաղական քարակո
թողներ. ճանապարհային ոչ մետաղական
վթարային պաշտպանակներ. փոստարկղեր
քարից կամ աղ յուսից. եռակալված եղեգասեղ
միչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ մետաղա
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կան խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումն երի
համար. ավազ ակվարիումն երի համար. ոչ
մետաղական
խողովակներ
օդափոխման
տեղակայանքների և օդորակիչների համար.
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական
ցանցեր. ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված ոչ
մետաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ
մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ մետա
ղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետաղա
կան տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ. ոչ մետաղական տուրնի
կետներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական
ցուցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ մետաղական փորակա
վոր կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ
պատերը երեսապատելու համար. ոչ մետաղա
կան սալիկներ շինարարության համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. կառուցվածքների համար ոչ
մետաղական սյուներ. կառուցվածքների համար
ոչ մետաղական բարձակներ, կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական կալունակներ. կառուց
վածքների ոչ մետաղական երեսապատվածք
ներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային
դիզայնի համար. ռետինե նեցուկներ շենքերի
սեյսմամեկուսացման համար. ոչ մետաղական
զրահապատվածքներ. ոչ մետաղական դրոշա
կաձողեր (կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող,
ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ մետաղական
ծալովի դռներ. ձայնամեկուսիչ շարժական ոչ
մետաղական խցիկներ. ոչ մետաղական ձայ
նային վահանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
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գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք.
զգեստների կանգնակներ (կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
համար.
քարտադարաններ
տակառների
պահարաններ
փաստաթղթերի
(կահույք).
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
աթոռներ.
դարակներ
բոլորագլխարկների
(կահույք).
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթուղիների համար.
ոչ մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական փղոսկ
րից. անկողնային պարագաներ, բացառու
թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական
մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ
ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե
լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ

03/2

№ՄԱՍ 1

անձեռոցիկների, սրբիչների համար. բազմոց
ներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր
կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների փեղ
կեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի շար
ժական ոչ մետաղական սանդուղքներ ուղևոր
ների համար. դպրոցական կահույք. սեղաններ
գրամեքենաների համար. փայտե կամ պլաստ
մասսայե ցուցանակներ հայտարարությունների
համար. ոչ մետաղական մանեկներ. իրեր ծովա
յին փրփուրից. հանովի պատվածքներ լվացա
րանակոնքերի
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
բռնիչներ վարագույրների համար, բացառու
թյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ
մեխանիկական, ոչ մետաղական փաթաթման
թմբուկներ ճկուն խողովակների համար.
փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղա
կան սարքավորանք ճկուն փողրակների
համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գոր
գերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների
համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա
փականակներ
տարողությունների
ղական
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագա
ներ կահույքի համար. ծաղկարկղեր (կահույք).
տակդիրներ ծաղկամանների համար. վանդա
կացանցեր անասնակերի համար. կանգնակ
ներ հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակ
ներ (նեցուկներ) տակառների համար. անվիկ
ներ վարագույրների համար. պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար
ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.
(զգեստապահարաններ).
հանդերձարաններ
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
ցուցասեղաններ
լրագրերի
արմավենուց.
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
շերտաձողիկներից.
գալարավարագույրներ
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
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դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
անիվն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողովն եր, տուփեր) մթերք տեղա
փոխելու
համար.
հագուստի
կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ
ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ
ներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական թիթե
ղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ լուսատու
համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. բար
ձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկա
կանի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր
ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղոտից
հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթուխի
զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ հովա
նոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետա
կեռիկներ
հագուստի
համար.
ղական
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա
ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե
րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ
վարագույրների համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա
գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների
համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ
(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա
կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար
նկարների
շրջանակների
դաքանդակներ
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
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պահարաններ
ամանեղենի
տախտակներ.
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա
րարական շաղախի համար ոչ մետաղական
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա
ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա
ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց
ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ
ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
մետաղական
ապարանջաններ
րիչ
ոչ
համար.
սպասարկման
հիվանդանոցների
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ
կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ
մասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ
մետաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս
տիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
գովազդային
նպատակներով
սայլակներ.
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
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սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու
համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
տնային կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների շերտավարագույրներ (կահույք). դռան
ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ մանկա
կան ճաղափակոցների համար. սրբիչների
բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երե
խաներին բարուրելու համար. բարուրելիս երե
խաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ
ոչ մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկ
ների տոպրակների համար. դռների ոչ մետա
ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ.
պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչու
կից սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. բարձակներ (կահույք).

03/2

№ՄԱՍ 1

գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկող
նային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա
ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ
սից
կամ
պլաստիկից
խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը
պահելու բարձիկներ մանուկների համար.
դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ
ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա
ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ
ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա
տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան
ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
պատուհանի
ոչ
մետաղական
րացնովի
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք):
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամա
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զեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչունների համար. ճկափո
ղերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակ
ներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգե
գործական). հացի կենցաղային զամբյուղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչունների համար.
փոքրիկ տաշտակներ թռչունների համար.
ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ գոր
գերի համար. գնդաձև ապակե տարողություն
ներ (անոթներ). դույլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա
կազմեր. ծորաններ. քերոցներ. կարագաման
ներ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություն
ներ (քիմիկատների համար). անոթներ խմելու
համար.
ջերմամեկուսիչ
տարողություններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռո
ցիկներ մատուցելու համար. օճառամաններ.
տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրա
կան և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթ
ներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
մետաղական
կան
հարմարանքներ.
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ
պատրաստելու համա. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղա
յին). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ջրա
տակդիրներ
ճաշացուցակների
մաններ.
կերակրաթսաներ.
խոհանոցային
համար.
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագա
ներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճան
ճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրելու համար. կերա
մաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա
նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրություն
անելու համար. մանր չինական զարդարանք
ներ ճենապակուց. կաղապարներ (խոհանոցա
յին սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
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մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարելու խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճուճների համար. արդուկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փող
կապների ձևը պահպանելու համար. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
(կենցաղային պարագաներ). բյուրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառույցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանե
ղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղա
յին թիակներ . խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատամն աքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
տախտակներ
կտրատելու
խոհանոցային
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդուկների համար. ապակու փոշի զարդա
րանքների համար. պիտոյատուփեր հարդա
րանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). օճառի բաշխիչ
ներ. սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծ
նապատ ոչ շինարարական ապակի. կոշիկի
կաղապարներ. ձագարներ. սպասք համեմունք
ների համար. սպունգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպունգների համար. լաթեր կահույքի
փոշին մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորու
ցիչներ. գործվածքից պատրաստված դույլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանե
ղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատա
կամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. զինվորական
կերակրականներ (արշավի կերակրականներ).
ձեռնոցներ ձգելու հարմարանքներ. կաղապար
ներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակ
ված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիր
ներ ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
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քսելու աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մաս
նակի մշակված ապակի, բացառությամբ շինա
րարականի. միջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառությամբ մեկուսացման համար օգտա
գործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - ափսե
ներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրա
կան աղացներ. կենցաղային սպասք. փշուրներ
հավաքելու հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրելու համար. արհեստա
կան ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. ամա
նեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբո
սախնջույքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրա
կան սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոն
ներ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու համար.
տախտակներ արդուկելու համար. կենցաղային
թղթե սկուտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխա
դիրներ ցնցուղների համար. ձեռքով կառավար
պղպեղամաններ.
վող
պղպեղաղացներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական մեքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյութեր
փայլեցնելու համար, բացառությամբ մթերք
ների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանեղեն.
սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ. գիշե
րանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշու
դատարկ
ամաններ.
դույլեր
սառույցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողություններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բույսերի համար. սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ
պատրաստելու մետաղական անոթներ. պնակ
ներ. կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդ
ներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, խեցեղե
նից,
հախճապակուց,
թրծակավից
կամ
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շաքարամաններ.
սկահակներ
ապակուց.
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկ
ներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. նուրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապա
կի. ամանեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենա
պակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծա
կավից կամ ապակուց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլավն եր, ոչ էլեկտրական
շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ.
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական խոզա
նակներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակուց, խեցեղենից, հախ
ճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. կաշ
պոներ,
բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղա
նի սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմարանք
ներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու
համար թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամ
բյուղներ. կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրելու համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանո
ցային
տարողություններ.
խոհանոցային
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սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սնունդ պատրաստելու համար. բռնիչներ
ատամն աքչփորիչների համար. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. անձնական օգտագործ
ման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողությունները մաքրելու համար. ցուցա
նակներ ճենապակուց կամ ապակուց. սպունգ
ներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրելու լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառությամբ
մեկուսացման կամ գործվածքի համար օգտա
գործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառու
թյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռ
նոցներ տնային տնտեսության համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյա
կային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալու համար. սպասք լվանալու խոզանակ
ներ. տերարիումն եր սենյակային պայմաննե
րում բույսեր աճեցնելու համար. զուգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. սիլի
կահող (մասնակի մշակված) բացառությամբ
շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական կաղա
պարներ. հացամաններ. փայտիկներ ուտելիս
օգտագործելու համար. վուշի քոլքեր (խծուծներ)
մաքրելու համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկ
ներ կոկտեյլների համար. տոպրակներ հրուշա
կեղենը զարդարելու համար. դանակներ
թխվածքներ կտրելու համար (խոհանոցային
պարագաներ). տուփեր թխվածքների համար.
թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակ
ներ ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռ
այգեգործական-բանջարաբուծական
նոցներ
աշխատանքների համար. տաք ուտեստների ոչ
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող սկուտեղ
ներ (խոհանոցային պարագաներ). տուփեր
նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու համար
(խոհանոցի սպասք). արիշտա պատրաստելու
մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ
խմորի համար. օդաթողման հարմարանքներ.
խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. հղկանյութով
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սպունգներ կաշին մաքրելու համար. սխտորքա
միչներ (խոհանոցային սպասք). միանգամյա
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիումն եր.
սենյակային ակվարիումն երի կափարիչներ.
սենյակային տերարիումն եր (վիվարիումն եր).
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար.
ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համ
տեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկների
համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհա
նոցային ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոց
ներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտո
մեքենան լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդար
ման վրձիններ. դույլեր հատակամաքրիչը
քամելու համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատ
րաստելու ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշա
գործիքներ. դահուկները մոմով փայլեցնելու
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնա
հարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
միացող դիֆուզորներ մոծակներին վանելու
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակ
դիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար.
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրա
մատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատ
րաստելու համար. ձիու մազ խոզանակներ
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պատրաստելու համար. ունելի սառույցի համար.
ունելիներ աղցանի համար. սպասքի շերեփներ.
խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային
հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի
կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ. ցախավելների
բռնակներ. գինու շերեփներ. մանկական փչովի
լոգարաններ. մանկական լոգարանների հենա
րաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. տորթի
ձևավորման գործիքների ծայրեր և խողովակ
ներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև չորանոցներ
. խոհանոցային ցանցեր, բացառությամբ միկ
րոալիքային վառարանների համար նախատես
վածների.
կաթոցիկներ
կոսմետիկական
նպատակների համար. կաթոցիկներ կենցաղա
յին նպատակների համար. կուսկուս պատրաս
տելու ոչ էլեկտրական սալիկներ. ոչ էլեկտրական
թաժիններ. ձվի դեղնուցի զատիչներ. բազմակի
օգտագործման սիլիկոնե կափարիչներ սննդի
համար. կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ.
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ,
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. անուշա
բույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. մակա
րոնեղեն պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ.
օգտագործված խանձարուրների դույլեր. ալ յու
մինե փայլաթիթեղից մեկանգամյա տարաներ
կենցաղային նպատակների համար. խողովա
կիկներ սխտորի կեղևազրկման համար. ատամ
նամածուկի պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու
հարմարանք. կերամաններ ընտանի կենդանի
ների համար. ավտոմատ կերամաններ ընտանի
կենդանիների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամա
նեղեն լվանալու լաթեր.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվող). բրեզենտ. ժապավեններ խաղողի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծ
ման նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման
ցանցեր. թելքավոր մանածագործվածքային
հումք. ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ.
կանեփի մանրաթելեր. վուշաքոլք. կանեփա
թելե փոկեր. մետաքսի թափոններ խծուծման
համար. կոկոսի թելք. բոժոժներ. ոչ մետա
ղական ճոպաններ. պարաններ. պարաններ
մտրակների համար. պարանասանդուղքներ.
չմշակված բամբակ. բամբակաքոլք. ձիու մազ.
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բմբուլ (փետուր). այդերուկի աղվափետուր.
ոչ ռե
տի
նե, ոչ պլաստ
մաս
սա
յե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. ոչ
ռե
տի
նե, ոչ պլաստ
մաս
սա
յե և ոչ թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծուծման,
միջադրման) նյութեր. պարաններ, ճոպաններ,
առասաններ փաթեթվածքի համար. խծուծման
բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյութերից միջադիրներ նավերի համար.
կվարցային թափանցիկ ապակեթելք մանա
ծագործվածքեղենի համար. թղթե պարաններ.
թելեր ցանցերի համար. մետաքսաքոլք. բրդի
քոլքեր (մնացորդներ). կապկպելու ոչ մետա
ղական միջոցներ խրձերի համար. ցանցաճոճ.
խոտ խծուծման համար. ժապավեններ շեր
տավարագույրների համար. ջուտ (թելատու
բույս). կապոկ (բուսական աղվամազ). ցանցծուղակներ կենդանիների համար. ցանցավոր
գործվածքներ. մշակված կամ չմշակված բուրդ.
գզած բուրդ. նուրբ բրդե
ղեն. քրծեն. մո
մա
թել (ձյութաթել). չմշակված վուշ (տրորված).
փետուր անկողնային պարագաների լցման
համար. հովանիներ մանածագործական նյու
թերից. առագաստներ (ճոպանասարք). զտելու
համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ
կահույքի խծուծման և պաստառապատման
համար. խծուծման ծղոտ. փետուր խծուծման
համար. կենդանիների մազածածկույթ. ռամի
ից (չի
նա
կան եղինջ) թելք. ռա
ֆիա (սա
ղար
թավոր արմավենու նրբաթել). պարկեր սորուն
նյութեր տեղափոխելու և պահելու համար.
մանածագործական տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորման համար. որոճի
թելք. վրաններ. գեղմ. ոչխարի բուրդ. ծովային
ջրիմուռներ խծուծման համար. տրանսպորտա
յին միջոցների անչափս պատյաններ. մանա
ծագործական թելք. սիզալ. ոչ մետաղական
ժապավեններ փաթաթելու կամ կապկպելու
համար. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր.
ծղոտե հյուսապատվածքներ շշերի համար. ոչ
մետաղական կալորդներ բեռնման-բեռնաթափ
ման աշխատանքների համար. ոչ մետաղական
փոկեր բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. ոչ մետաղական քարշափոկեր
բեռների տեղափոխման և բեռնման-բեռնա
թափման աշխատանքների համար. ոչ մետա
ղական ճոպաններ. քողարկման պատյաններ.
կապկպելու ոչ մետաղական թելեր գյուղատնտե
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սական նպատակների համար. ածխածնա
յին թելք մանածագործական նպատակների
համար. քուղեր բարձրացվող պատուհանների
համար. քուղեր նկարներ կախելու համար.
բամբակի թափոններ խծուծման համար.
պարաններ փաթեթավորման համար. պլաստ
մասսայե թելք մանածագործության համար.
մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր.
բամբակի աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ
նյութերից. ավտոմեքենաների տեղապտույտի
ժամանակ օգտագործվող ճոպաններ. փոս
տային պարկեր, պայուսակներ. առագաստներ
առագաստադահուկների համար. ցանցավոր
պարկեր լվացքի համար. տոպրակներ դիակ
ներ տեղափոխելու համար. ցանցային կապա
տեղեր փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր.
ցանցաթակարդներ
ձկնաբուծարանների
համար. առագաստակտավ առագաստանա
վերի համար. արտաքին փակոցափեղկեր,
գալարավարագույրներ մանածագործվածքից.
ոչ մետաղական կալորդներ. ցանցեր կենդանի
ներին կերակրելու համար. խոզաստև. փոշուց
պաշտպանող ծածկոցներ. խանձարուրների
պահպանման համար հատուկ հարմարեցված
կտորի պայուսակներ. բիվակ պարկեր` որպես
ապաստարան օգտագործելու համար. կեղտոտ
լվացքի պարկեր.
դաս 23. թե
լեր. բամ
բա
կյա թե
լեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե
մանվածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. ման
վածք. ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե ման
վածք. վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և
մանվածքաթել արհեստական թելքերից. լցակա
րելու համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե
մանածագործվածքային
թելեր
մանվածք.
ապակեթելքից. ռետինե մանածագործական
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործական
ձգուն թելեր և մանվածքաթել. մանածագործ
վածքային թելեր պլաստմասսայե նյութերից.
նուրբ մետաղաթել ասեղնագործության համար.
թավաթել (մանվածք).
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
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պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացա
ռությամբ հագուստի). բաններներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի
մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյու
թեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործու
թյան կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշիկների տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
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«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. կոսմետիկական անձեռոցիկ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
ներ. շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից.
տաֆտա (նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկո
տաժե գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ.
զեֆիր (գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից
ամանատակեր. սեղանի մանածագործված
քից տակդիրներ. մանածագործական ոչ գործ
վածքային նյութեր. ներդրակներ քնապարկերի
համար. մանածագործվածքից անձեռոցիկներ
գրիմը մաքրելու համար. պիտակներ մանա
նյութերից.
մանածագործա
ծագործական
կան երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակե
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու
համար. գրամեքենաների ծածկոցներ մանա
ծագործվածքից. գործվածքներ թավաթելից.
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի տակ
դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. վեր
մակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծած
կոցներ. նյութեր մանածագործվածքի համար.
մանածագործական նյութեր կահույք պաստա
ռապատելու համար. գործվածքից պատյաններ
զուգարանակոնքերի կափարիչների համար.
ցնցուղարանի վարագույրներ մանածագործ
վածքից կամ պլաստմասսայից. գործվածքից
տակաշորեր, գործվածքից խանձարուրներ
մանկիկների համար. վերմակներ տնային կեն
դանիների համար. քնապարկեր նորածինների
համար. ծրարներ նորածինների համար. քնա
պարկեր. մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկա
կան մահճակալների բամպերներ (անկողնային
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար պաշտ
պանիչ պատյաններ. զբոսախնջույքների պլեդ
ներ.
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դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթի
ներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլ
պաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղ
միրաններ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ.
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշիկներ. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ (գամաշ
ներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները).
հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. նորածնի
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օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կոշիկների
կրնկատակեր. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշիկների համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ.
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆ
տաներ ոտքերի համար. սեպեր բուտսերի
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակա
պեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
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կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի սանրա
գզիչ մեքենաների համար. ասեղներ կազմարա
րական աշխատանքների համար. կարկատանի
ասեղներ. ասեղներ թամբագործական աշխա
տանքների համար. հյուսելու շյուղեր. ճարմանդ
ներ հագուստի համար. ջայլամի փետուրներ
(հագուստի պարագաներ). կետի բեղից շեր
տիկներ իրանակալների համար. մազակապեր.
դնովի մորուքներ. սեղմիչներ մազերի համար.
զարդարանքներ գլխարկների համար. գործ
ված, հյուսված կամ ոլորված իրեր հարդարման,
վերջնամշակման և զարդարման համար. տրեզ.
գնդեր կարկատելու համար. կոճակներ. սևե
ռակ – ճարմանդներ. ապարանջան-բռնիչներ
հագուստի թևքերը վեր բարձրացնելու համար.
թևկապեր. ճարմանդներ տաբատակալների
համար. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտիների համար. սպիտակեղենի թվային
կամ տառային դրոշմն եր. կեռիկներ կոշիկ
ների համար. քուղեր կոշիկների համար. զար
դեր կոշկեղենի համար. կոշիկների մերակներ.
թավաթել (շքերիզային իրեր). դեկորատիվ իրեր
մազերի համար. ծամկալներ մազերը գանգրաց
նելու համար. հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր
մազերի համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազե
րից. սպիտակեղենի թվային դրոշմն եր. օձիք
ները կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի
համար. ճարմանդներ իրանակալների համար.
տուփեր կարի պարագաների համար. մատնոց
ներ. կեռիկներ ասեղնագործության համար.
կեռիկներ (արդուզարդի իրեր). կայծակ – ճար
մանդներ. բարձիկներ գնդասեղների համար.
կեղծ եզրաշերտեր. ժաներիզներ (ասեղնա
գործ). մաքոքներ ձկնորսական ցանցերի պատ
րաստման համար. արհեստական ծաղիկներ.
ծոպեր. արհեստական մրգեր. հյուսքի տեսքով
զարդարանքներ. ծոպեր (արդուզարդի առար
կաներ). զարդեր հագուստի համար. արհես
տական դրասանգներ. ժաբոներ (ժանյակավոր
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իրեր). բրդե քու
ղեր. շքե
րի
զա
յին իրեր. սպի
տակեղենի տառային դրոշմն եր. արդուզարդի
ապրանքներ, բացառությամբ թելերի. փայ
լազարդեր հագուստի համար. դնովի բեղեր.
մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղ
ծամն եր. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնե
լու միջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ
մանածագործական իրերի վերանորոգման
համար. փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
փուփուլներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի
համար. վարդակապեր (շքերիզային ժապա
վեններ). ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ
պայուսակների համար. ճարմանդներ կոշիկ
ների համար. արհեստական մազափնջեր.
մախաթներ, բզեր (դերձակային). ասեղնատու
փեր. ասեղնակալիչներ. արծաթով ասեղնա
գործած իրեր. ոսկով ասեղնագործված իրեր.
ձգուն ժապավեններ. ժապավենաթելեր վերջ
նամշակման համար. ճարմանդներ (հագուստի
կեռիկներ
իրանակալների
պարագաներ).
համար. պսակներ արհեստական ծաղիկներից.
գնդասեղներ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի և բիժուտերիայի. տարբերանշաններ,
ոչ ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու միջոցով
կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածա
գործական իրեր (արդուզարդի ապրանքներ).
համարանշաններ սպորտային մրցումն երի
մասնակիցների համար. կոճակ-խորհրդանշան
ներ. օղակապեր մազերի համար. գլխարկներ
մազերը ներկելու համար. կպչուկ - ճարմանդ
ներ. շքանշանի ժապավեններ. ուսաբարձիկներ
հագուստի համար. սեղմիչներ հեծանվորդների
տաբատների համար. ժապավեններ վարա
գույրների համար. խոպոպաթղթեր. կեռիկներ
գորգերի համար. ուլունքներ, բացառությամբ
ոսկերչական իրերի համար օգտագործվողների.
ասեղնագործական կամ բրդե թելերը փաթա
թելու համար կոճեր (բացի մեքենայի մասերից).
շինյոններ. մարդու մազեր. մազերը գանգրացնե
լու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանք
ներ, բացի ձեռքի գործիքներից. ապլիկացիա
(արդուզարդի առարկաներ). արհեստական
բույսեր, բացառությամբ տոնածառերի. հավա
քակազմեր կարի համար. միջատաբանական
գնդասեղներ. ասեղնագործական ասեղներ.
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հուռութներ (կախազարդեր),բացի թանկարժեք
իրերի, բանալիների օղակների կամ շղթաների
համար նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ.
Սուրբ Ծննդյան արհեստական դրասանգեր.
Սուրբ Ծննդյան արհեստական դրասանգ
ներ լույսերով. Սուրբ Ծննդյան արհեստա
կան պսակներ. Սուրբ Ծննդյան արհեստական
պսակներ լույսերով. գլխարկի ժապավեններ.
մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեն
ներ և ժապավենակապեր նվերները փաթեթա
վորելու համար. արդուզարդի ապրանքների
ժապավենակապեր. գլխարկների գնդասեղներ,
բացառությամբ թանկարժեք իրերի. կպչուն
ժապավեններ կուրծքը բարձրացնելու համար.
երկկողմանի կպչուն ժապավեններ հագուստի
համար:
դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. պատ
վածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարմն ամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ուղեգոր
գեր ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից պատ
րաստված խսիրներ. գորգեր ավտոմեքենաների
համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող գորգեր.
պատի ոչ մանածագործական պաստառներ.
լինօլեում. հարթակներ գորգածածկույթների
համար. հատակի վինիլային պատվածքներ.
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային
լեռնալանջերի համար. մանածագործական
պաստառներ. հատակի հրակայուն գորգեր
բուխարու և խորովածի մանղալների համար.
գորգեր յոգայով զբաղվելու համար. տատամի
ուղեգորգեր. պատի մանածագործական երես
պատվածքներ.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձ
գության համար. պարագաներ աղեղից արձա
կելու համար. դահուկների եզրակներ. ճոճեր.
փչովի
խաղագնդակեր.
խաղագնդակներ.
բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի պահպանակ
ներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). ձեռնոցներ
հարվածով նետելու համար (խաղի պարագա
ներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների համար.
վարժասարքեր.
բիլ յարդի
հեծանվային
խաղագնդեր. կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի
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(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլ յարդ
խաղալիս չափանշելու համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիք
ներ. կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիք
ներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սուրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների անակնկալ
ներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկ
ներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորում
ներ բոուլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոց
ներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապա
րուկներ. կարժառներ օդապարուկների համար,
հարմարանքներ օդապարուկների պարանները
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրուկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության
վահանակներ
(սպորտային
նշաններ).
ապրանքներ). պայուսակներ կրիկետի համար.
հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպորտային
սկավառակներ. դոմինո (խաղ). շախմատ. շախ
մատի տախտակներ. շաշկու տախտակներ.
խաղալիք ատրճանակներ. անվակներ հեծան
համար.
ձկնորսական
վամարզասարքերի
կոթավոր ուռկաններ. անիվն երով կամ առանց
անիվն երի պայուսակներ գոլֆի համար. անակն
կալներով խաղեր խաղարկումն երի համար.
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահու
կակապեր. տեգեր. ձկնորսական լողաններ.
սեղանի ֆուտբոլ. սպորտային որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողություններ, բաժակներ խաղազառերի
համար. սպորտային սարքեր ծանր ատլետիկա
յում մարզվելու համար. ձկնորսական կեռիկներ.
չխչխկաններ (խաղալիքներ). Տնային խաղեր.
խաղեր. ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախ
ների վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերա
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կան
դիմակներ.
դիմակահանդեսային
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների փոք
րամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական կոճեր.
լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ (ձկնոր
սական թակարդներ). լողավազաններ (խաղա
յին և սպորտային իրեր). արհեստական ձյուն
Նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու սպոր
տային հարմարանքներ. անվավոր չմուշկներ.
չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների հենամա
կերևույթների համար). կավե աղավն իներ
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկ
նիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր կեն
դանիների աղիքներից. պատվածքներ դահուկ
ների հենամակերևույթների համար. դահուկներ.
սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր (խաղալիք
ներ). սահնակներ (սպորտային ապրանքներ).
տրիկ-տրակ (սե
ղա
նի խաղ), նար
դի. ինք
նագլորներ (խաղալիքներ). փետրագնդակներ
բադմինտոնի համար. օդաճնշական խաղալիք
ատրճանակներ. հրապատիճներ (խաղալիք
ներ). տոնածառերի զարդարանքներ, բացառու
թյամբ լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի.
տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների համար.
բիլ յարդի խաղափայտեր (կիյեր). բիլ յարդի
(կիյերի)
ծայրապանակներ.
խաղաձողերի
բիլ յարդի սեղաններ. կանխավճարով աշխա
տող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սերֆինգի
համար. առագաստավոր տախտակներ սեր
ֆինգի համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղե
րի համար. մարմն ամարզական հարմարանքներ.
սուսերամարտի
զենքեր.
սուսերամարտի
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյս
բոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդեր
ձանք.
արմնկակալներ
(սպորտային
ծնկակալներ
(սպորտային
ապրանքներ).
ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիք
ներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիր
ներ (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
անվավոր տախտակներ սահելու համար. տոբո
գաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախ
տակներ (սպորտային պարագաներ). թավշե
արջուկներ. ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոց
ներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչ
ներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը
բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարուսել
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ներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայ
տեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավշյա
խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակ
ներ բաց թողնելու համար (խաղալիքներ).
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ).
մականամարզության մահակներ. թիթեռնա
ցանցեր. հատուկ պատյաններ դահուկների և
սերֆինգի տախտակների համար. փոկեր առա
գաստով տախտակների համար. գլուխկոտ
րուկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող
տարրերի հավաքածուից (փազլներ). կայմեր
առագաստով տախտակների համար. ներկա
փոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ), ներ
կագնդակով խաղի համար զենք (սպորտային
պարագաներ).
ներկագնդակներով
խաղի
գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի փամ
փուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). փոկեր
սերֆինգի տախտակների համար. սարքեր
թենիսի գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի
բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլ
ներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապող
ների համար (սպորտային ապրանքներ).
բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանք
ներ հողի գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի
հրապուրաշվիկներ
որսի
պարագաներ).
համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի)
անիվն եր. միասահուկավոր անվավոր չմուշկ
ներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիո
խաղալիք
մեքենաներ.
կառավարվող
մարզիկների կողմից օգտագործվող բևեկնա
խեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ (սպոր
տային
ապրանքներ).
կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղադի
տակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. էլեկտրո
նային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդության և ձկնորսության համար. կամուֆ
լյաժային էկրաններ (սպորտային ապրանքներ).
սպորտային ձգող կիսավարտիքներ (սպորտա
յին ապրանքներ). սնոուբորդներ. փոքրա
մասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ).
պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացական հան
դերձանք ). խաղային ավտոմատներ մոլեխա
ղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ.
պահող տախտակներ լողի համար. խաղա
հաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող,
քերվող շերտով վիճակահանության տոմսեր,
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար.
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փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. թևա
կապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի բաճ
կոնակներ.
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով դյու
րակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղա
լիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ
գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար
ման
վահանակներ.
պայուսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու տախ
տակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայունարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղա
լիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակ
ների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավշյա խաղա
լիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիվն եր մանուկների համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանում լողալու համար.
գեղարվեստական մարմն ամարզության ժապա
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառում են հեռահա
ղորդակցության գործառույթներ. բումերանգ
ներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժությունների գոտի
ներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. թաղան
թավոր ձեռնոցներ լողալու համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվա
վոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահուկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցուրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. խաղատնակ
ներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամոր
ձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար.
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դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղե
նից. սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցե
մորթներ. անկենդան միդիաներ. արմավենու
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկտին
ներ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբեր
շիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուր
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ներ պատրաստելու համար. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային
ճարպ. մրգային աղցաններ. անկենդան սար
դինա ձուկ. անկենդան սաղմոն. կենդանա
կան սննդային ճարպեր. անկենդան թյուննոս.
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար.
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ.
պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան
ընտանի թռչուն. մրգակեղև. ալգինատներ
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկեն
դան խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
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ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացր
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղենա
յին սերուցքներ. սառեցումով չորացրած բան
ջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով
ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ. ուտելի
մրջյունների թրթուրներ, պատրաստված. ուտե
լի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ.
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորնդոգեր).
սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի փոխարինիչ
ներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի
կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի
հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով.
ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնա
կան կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթ
ներ. մամլած մրգային խմոր. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ:
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րո
նե
ղեն. նշով խմոր. անի
սո
նի սերմ. աստ
ղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ
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թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. անու
շաբույր պատրաստուկներ սննդի համար.
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամ
թերքը պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուր
ճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ.
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք).
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբ
լիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացա
ռությամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամ
թերքի համար. քրքում. բնական քաղցրացնող
նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրա
վետ պղպեղ. սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացո
րենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխ
ման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
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բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական նպատակների համար. գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
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լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն . հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկ
ներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ
. կիմչի յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը
թարմացնող անանուխի կոնֆետներ. շնչառու
թյունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկար
մավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ
ներ. սննդա
յին և կե
րա
յին չմշակ
ված ջրի
մուռներ. չմշակված ընկույզներ (պտուղներ).
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. կեն
դանի անասուններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփուտներ.
վարսակ. թարմ հատապտուղներ. աղ անասուն
ների համար. թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի
թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի տաշեղ փայ
տազանգված պատրաստելու համար. կեղևով
փայտանյութ. կակաոյի չմշակված հատիկներ.
շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի պտուղ
ներ (եղջերապտուղ) (կեղծ ակացիա (հումք)).
հացազգիների անմշակ հատիկներ. թարմ
սնկեր. սնկամարմին. քուսպ. չմշակված շագա
նակներ. կիր անասնակերի համար. եղերդի
կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ. գալետներ
շների համար. չմշակված կիտրոններ. կոկոսի
ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչուն
ների համար. կանճրակի քուսպ անասունների
համար. թարմ վարունգ. գայլուկի կոներ. խառ
նակեր թեփից անասունների համար. կոպրա.
կենդանի խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն.
թարմ դդումն եր. պսակներ թարմ ծաղիկներից.
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ.
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ.
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու
պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անասնակերի
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկ
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ներ. դեկորատիվ նպատակներով չորացրած
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար.
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող.
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական
նպատակների համար. հացահատիկ (հացա
բույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր կեն
դանիների համար. սերմեր տնկելու համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. բար
կահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայ
լուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-կաթնուկ.
թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. խցանակեղև.
կտավատի ալ յուր (խար). փռոցներ կենդա
նիների համար. տորֆ կենդանիների փռոց
ների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քուսպ անասունների համար. ածիկ գարեջրա
գործության և օղեթորման համար. մրգային
քուսպ. թարմ պնդուկ. ալ յուր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերամի որդերի ձվեր. ծաղիկ
ների սոխուկներ. թարմ սոխ. ձիթապտուղ (զեյ
թուն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմա
վենի (արմավենու տերևներ). արմավենիներ.
լափ թեփից անասունների համար. կենդանի
ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճա
վոր տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկո
րատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաս
տուկներ ընտանի թռչունների ձվատվությունը
բարձրացնելու համար. կերեր մսուրքի կեն
դանիներին կերակրելու համար. արմատապ
տուղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերամի
որ
դեր. ուտե
լի չմշակ
ված քնջութ. թարմ գետ
նասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նուշ (պտուղ
ներ). թարմ գետ
նըն
կույզ.
գետնընկույզի ալ յուր անասնակերի համար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանման
ներ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
միդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյա
կային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգուստներ. որոճվածք կենդանի
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ների համար. ըմպելիքներ սենյակային կեն
դանիների համար. ձկան ալ յուր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլո
տուրիներ (ծովային վարունգ). ավազապատ
թուղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերա
յի բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր
կենդանիների կերի համար. ալ յուր կտավատի
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կեն
դանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ
սխտոր. թարմ դդմիկ
ներ. կտա
վա
տի չմշակ
ված սերմեր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. ուտելի
կենդանի միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպ
տացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակ
ղամորթներ. սառեցումով չորացրած խայծեր
ձկնորսության համար. ուտելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բույս. չմշակված կանեփ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ.
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնահյու
թեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. մրգա
հյութեր. օշարակներ ըմպելիքների համար.
ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա
վորված ջուր արտադրելու համար. լիթիումա
ջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ.
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարե
ջուր պատրաստելու համար. բանջարեղենի
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպե
լիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. փոշիներ գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. գազա
վորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
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ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտար
ներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների
հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմ
քով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ. հայկական կոնյակ. մրգային օղի.
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար.
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգա
րետների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի
եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների
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համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
կայծքարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգար
ների և սիգարետների համար մուշտուկների
սաթե ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ.
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. ծխա
մորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. մուշ
տուկներ սիգարետների համար. սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ.
ծխախոտաթղ
թերի գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի
համար. սիգարետների պապիրոսաթուղթ.
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր սիգարների
համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակ
ների համար. դրոցներ ծխամորճերի համար.
անոթներ ծխախոտի համար. ծխախոտատու
փեր. խոնավարարներով տուփեր սիգարների
համար. գրպանի հարմարանքներ սիգարետ
ները, ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխող
ների համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
գործակալությունների
ման-արտահանման
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառա
խորհրդատվություն
վարման
հարցերով.
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
վերարտադրում.
գովազդային
տաթղթերի
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության
արդյունավետության
փոր
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ձաքննական ծառայություններ. աճուրդային
վաճառք. շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտ
րային գործունեության գնահատում. հետազո
տություններ գործարարության ասպարեզում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. խորհրդատ
վություն գործարարության կազմակերպման
հարցերով. գովազդային տեքստերի հրատա
րակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտու
րային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա
րակական հարաբերությունների բնագավա
ռում.
սղագրական
ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործարա
րության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. մանեկենների ծառայություն
ներ ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսե
լու համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմա
տացված հիմն ապաշարների վարում. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. գործնա
տրամադրում.
կան
տեղեկատվության
հասարակական կարծիքի հետազոտում. վճար
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ կապ
ված վարչական ծառայություններ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
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նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
կազմակերպում
թյան
ցուցադրության
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գոր
ծունեության
կառավարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
կառավարում.
առևտրային
ծունեության
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
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անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
հանդիպումն երը
ծրագրելու
կառավարում.
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն.
հասարակության
հետ
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբե
րյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
աուդիտ.
թվային
ներ.
ֆինանսական
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
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առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
պայմաններում.
տեղ
աշխատանքային
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
հեռախոսային
կոմուտատորի
ներով.
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
նպատակներով.
վարչական
թինգային
բժշկական
ուղղորդման
ծառայություններ
համար. մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
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վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագ
րերի իսկության ստուգում. խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադ
րում. ապահովագրության հարցերով տեղե
կատվության տրամադրում. թանկարժեք իրերի
գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
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դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր.
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչա
կան ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա
սարքերի
տեղադրում
և
վերանորոգում.
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում.
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինք
նաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. լվաց
քատների ծառայություններ. գոլորշու կաթ
սաների մաքրում և վերանորոգում. այրիչների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վարձույթ.
գրասենյակային
բուլդոզերների
սարքավորումն երի և տեխնիկայի տեղադրում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասար
կում. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և
վերանորոգում. հակաառևանգման համակար
գերի տեղադրում և վերանորոգում. կահույքի
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պաստառների վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում.
շինարարական տեխնիկայի վարձույթ. նավաշի
նություն. հագուստի վերականգնում. ջեռուցման
սարքավորումն երի տեղադրում և վերանորո
գում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերանո
րոգում և տեխնիկական սպասարկում. օդի
լավորակման սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. շինարարություն. ստորջրյա
շինարարություն. շինարարական աշխատանք
ների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերահսկողություն.
հագուստի վերանորոգում. կաշվե իրերի մաք
րում, վերանորոգում և խնամք. խոհանոցային
սարքավորումն երի տեղադրում. շինարարա
կան կառուցվածքների քանդում. հակակոռոզի
ական մշակում. ախտահանում. ցուցանակների
ներկում և նորացում. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարական կառուց
վածքների հերմետիկացում. էքսկավատորների
վարձույթ. պատուհանների լվացում. կինոպրո
յեկտորների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. վառարանների տեղադրում և
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, վերանո
րոգում և խնամք. տրանսպորտային միջոցների
յուղում. հագուստի մաքրում. ժամացույցների
վերանորոգում և խնամք. արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառուցում. ոռոգման սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
կառույցների մեկուսացում. տրանսպորտա
յին միջոցների լվացում. սպիտակեղենի լվացք.
լվացք.
մեքենայական
սարքավորումն երի
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. քարաշինարարական աշխա
տանքներ. կահույքի վերականգնում. ծովա
պատնեշների կառուցում. հագուստի արդուկում
գոլորշիով. խողովակաշարերի, նավթամուղ
ների կառուցում և տեխնիկական սպասարկում.
պատերի պաստառապատում. անձրևի հովա
նոցների վերանորոգում. արևի հովանոցների
վերանորոգում. կահույքի պաստառապատում.
ներկարարական աշխատանքներ. չեչաքարով
կամ ավազով մշակում. ծեփագործական աշխա
տանքներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպոր
տային միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերա
նորոգում. նավահանգիստների կառուցում.
կրծողների ոչնչացում. դողերի պահպանաշեր
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տերի վերականգնում. սառնարանային սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական անա
գապատում` կլայեկում. գամում. տրանսպոր
տային միջոցների հակակոռոզիական մշակում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավո
րում և սպասարկում). հեռախոսների տեղադ
րում և վերանորոգում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաք
րում. վնասված տրանսպորտային միջոցների
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վար
ձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական
փայտամածների
մոնտա
ժում. աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրում. չոր մաքրում. շինարարության հար
ցերով տեղեկատվության տրամադրում. վերա
նորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. դանակների սրում. լեռնահան
քային օգտակար հանածոների արդյունահա
նում. հանքերի շահագործում. ճանապարհների
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջ
րյա վերանորոգման աշխատանքներ. շեն
քերի մաքրում (արտաքին մակերևույթների).
ռետինացում
(վուլկա
դողածածկանների
(վերանորոգում).
հորատանցքերի
նացում)
հորատում. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառուցում. համակարգիչների
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում.
էլեկտրական սարքավորումն երի աշխատան
քում խանգարումն երի վերացում. ամբողջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերա
նորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկների վարձույթ (շինարարական սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
վերականգնում.
ստեղծագործությունների
երաժշտական գործիքների վերականգնում.
դռների և պատուհանների տեղադրում. լողա
վազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայություններ. խորհրդատ
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վություն շինարարության հարցերով. ատաղ
ձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատում. ցամաքուր
դային պոմպերի վարձույթ. լվացքի մեքենա
ների վարձույթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների լիցքավորում. անիվն երի հավա
սարակշռման ծառայություններ. երաժշտական
գործիքների լարում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում. բժշկական գործիքների ախտա
հանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա
յություններ. վնաստուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտրիկների ծառայություններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվելու սարքավորումն երի տեղադրում
և վերանորոգում. ձնահեռացում. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ.
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լից
քավորում. տնավարության ծառայություններ
(մաքրման ծառայություններ). բջջային հեռա
խոսների կուտակիչների լիցքավորման ծառա
յություններ:
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրա
կապ. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա
յություններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություններ.
լրատվական գործակալությունների ծառայու
թյուններ. մալուխային հեռուստահեռարձակում.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տեր
մինալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկեր
ների փոխանցու. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահա
ղորդակցության ոլորտում տեղեկատվության
փեյջինգային
ծառայություն
տրամադրում.
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագ
րությունների փոխանցման ապարատուրայի
վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմի
լային ապարատների վարձույթ. մոդեմն երի
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վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի սար
քավորման վարձույթ. հեռախոսային ապա
րատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
միացման ապահովում. հեռահաղորդակցա
կան միացումն երի և երթուղավորման ծառա
յություններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մուտքի ապահովում. համացանցի հասանե
լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողովն երի
հասանելիության
ապահովում.
տվյալների հիմն ապաշար մուտքի ապահովում.
ձայնային փոստի ծառայություններ. շնորհավո
րական բացիկների առցանց փոխանցում. թվա
յին ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայու
թյունների տրամադրում. առցանց համաժողով
ների ապահովում, տրամադրում. տվյալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. պոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ:
ճանապարհորդների ուղեկ
դաս 39.
ցում. խմելու ջրի մատակարարում. ավիափո
խադրումն եր. սանիտարական փոխադրումն եր.
միջոցների
քարշակում
տրանսպորտային
վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների վար
ձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումն եր. ավտո
բուսային
փոխադրումն եր.
զբոսանավերի
ծառայություններ. ջրային տրանսպորտի վար
ձույթ. սառցահատային ծառայություն. փոխադ
րումն եր բեռնատար ավտոտրանսպորտով.
նավերը փրկելու ծառայություններ. փոխադ
րում լիխտերներով. փոխադրումն եր սայլային
տրանսպորտով. երկաթուղային փոխադրում
ներ. ձիերի վարձույթ. փաթեթավորված բեռ
առաքում.
բեռների
տեղափոխում.
ների
ապրանքների կշռաբաշխում. ծովային բեռ
նափոխադրումն երի միջնորդություն. կրուիզ
կազմակերպում.
տրանսպորտային
ների
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտ
ման համար. բեռնաթափման աշխատանքներ.
ապրանքների առաքում. ապրանքների պահ
պանություն. ջրաբաշխում. էլեկտրաէներգի
այի բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների
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կառավարում. ավտոմոբիլների կայանատե
ղերի ծառայություններ. ապրանքների պահ
պանություն պահեստներում. պահեստների
վարձույթ.
փոխադրում
լաստանավերով.
փոխադրումն եր գետային տրանսպորտով.
նավավարձ (ապրանքների փոխադրում նավե
րով). նավավարձակալում. ավտոտնակների
վարձույթ.
փոխադրում
խողովակաշարով.
ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձույթ. սառնոցների վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների վարձույթ. երկաթուղա
յին գնացքակազմի (վագոնների) վարձույթ.
վագոնների վարձույթ. կահույքի փոխադրում.
տրանսպորտային ծառայություններ. փոխադ
րումն եր ջրային տրանսպորտով. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորային
փոխադրումն եր. նավատարի ծառայություն
ներ. քարշակում. խորտակված նավերի վեր
հանում. ճանապարհորդությունների տոմսերի
ամրագրում. ունեցվածքի փրկության ծառայու
թյուններ. տաքսի ծառայություն. տրամվայով
փոխադրումն եր. բեռների առաքում. ծովային
փոխադրումն եր. զրահապատ տրանսպորտով
փոխադրումն եր. ճանապարհորդների փոխադ
րում. թափոնների փոխադրում և պահում.
տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս.
փոխադրում
նավակների պահպանություն. միջնորդություն
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդու
թյուն փոխադրումն երի դեպքում. վարորդների
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա
յություններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքում). ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադում.
փոխադրումն երի հարցերով տեղեկատվության
տրամադրում. ջրասուզակի զանգերի վարձույթ.
սուզազգեստների
վարձույթ.
ջրասուզակի
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
տրանսպորտային
միջոցների
վարձույթ.
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ.
փրկարարական գործողություններ (տրանս
պորտ). տրանսպորտային միջոցների ամրագ
րում. ճանապարհորդությունների ամրագրում.
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ.
ապրանքների փաթեթավորում. փոստային
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով պատվիր
ված ապրանքների առաքում. էներգիայի բաշ
խում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ.
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անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ.
նավահանգստային բեռնորդների աշխատանք
ներ. տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպա
նում էլեկտրոնային սարքերի վրա. հրթիռների
արձակում երրորդ անձանց համար. ծաղիկների
առաքում. նամակագրության նախավճարում.
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. սառցախցիկների վարձույթ.
շշալցման ծառայություններ. տրանսպորտի
լոգիստիկա. թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադ
րում բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ.
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. թան
կարժեք իրերի փոխադրում հսկողության ներ
քո. նավագնացական համակարգերի վարձույթ.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. նվերների
փաթեթավորում. տրակտորների վարձույթ.
երկրորդային հումքի հավաքում (տրանս
պորտ). գինու էլեկտրական պահարանների
վարձույթ. բանկոմատների համալրում կան
խիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձանց համար ուղևորափոխադրումն երի
կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղաքացիական դրոնների ղեկավար
ման ծառայություններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղ
թերի կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո
ժապավենների
մշակում.
օդի
մաքրում.
մագնիսացում.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. արծա
թապատում. գործվածքների սպիտակեցում.
փայտանյութի մշակում. գործվածքների եզրե
րի մշակում. զոդում. հագուստի կարում. կադ
միումապատում. գործվածքների փայլարդում.
բրուտագործական աշխատանքներ. կոշիկի
ներկում. քրոմապատում. մետաղի դրվագում
այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալ
վանապատում. անագապատում. մորթիների
ձևակերտում ըստ պատվերի. դարբնոցային
աշխատանքներ. մորթիների մշակում հակա
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ցեցային միջոցներով. ֆրեզում. հյութի քամում
պտուղներից. սննդամթերքի ապխտում. ցին
կապատում. գալվանացում. փորագրում. գործ
վածքների մշակում ջրամերժություն հաղորդելու
համար. գործվածքների մշակում հրակայունու
թյուն հաղորդելու համար. գործվածքների մշա
կում չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). աղա
ցում. մետաղների մշակում. մետաղների մխում.
ալ յուրի աղացում. նիկելապատում. հինում (ջուլ
հակություն). մորթու մշակում. ողորկում հղկա
նյութերով. կազմարարական աշխատանքներ.
նյութերի ռանդում. թամբագործական աշխա
տանքներ.
դերձակների
ծառայություններ.
դաբաղում. խրտվիլակների խծուծում. ներկման
ծառայություններ. մանածագործական իրերի
ներկում. գործվածքների, մանածագործական
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի մշա
կում հակացեցային միջոցներով. գործվածքների
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի մշա
կում. ապակիների ներկում մակերևութային
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. անտառանյութի հատում
և մասնատում. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. գործվածքների նստեցում. մորթիների
փայլեցում. մորթիների կոկում. մորթիների
ներկում. օդի հոտազերծում. օդի թարմա
ցում. մոնտաժման-հավաքման աշխատանք
ներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական աշխատանքների շրջանա
կում. գալվանական ոսկեզօծում. լազերային
փորագրում. նյութերի մշակման վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. օպտիկական
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում.
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. գործ
վածքի մգդակում. զտարկում. անասունների
սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների մշա
կում(վերամշակում). հագուստի ձևափոխում.
պղնձապատում. ռետինացում (նյութերի մշա
կում). ատամն ատեխնիկների ծառայություն
ներ. էներգիա արտադրելու ծառայություններ.
գեներատորների վարձույթ. աղբի և թափոն
ների ոչնչացում. աղբի և թափոնների այրում.
գունաբաժանում. բանալիներ պատրաստելու
ծառայություններ. վնասակար նյութերի ակտի
վազերծում. վիմագրություն. մետաղների ձու
լում. պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների
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վարձույթ. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկար
չական հորինվածքի կազմում. մետաքսատ
պություն. թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուց
ման լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ
մում. սառնապահպանման ծառայություններ.
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ.
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների վերա
կանգնում. եռակցման աշխատանքներ. ավտո
մեքենաների ապակիների երանգավորում.
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի.
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում.
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար.
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ճանքի
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի
կինոստուդիաների
ծառայություն
համար.
ներ. կրկեսային կատարումն երի ներկայացում.
մրցույթների կազմակերպում (ուսումն ական
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկա
կան դաստիարակություն. դեկորացիաների
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի
օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի ռադիո
հաղորդումն եր. տեքստային նյութերի հրապա
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ.
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո
ֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմ
նամարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոն
վարյետեների
ներկայացումն եր.
տաժում.
երաժշտասրահների ներկայացումն եր. նվա
գախմբերի ծառայություններ. թատերական
ներկայացումն եր. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն եր.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. կեն
դանաբանական այգիների ծառայություններ.
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սպորտային սարքերի տրամադրում. նկա
րիչներին մոդելներ տրամադրող գործակա
լությունների ծառայություններ. շարժական
գրադարանների ծառայություններ. խաղատ
ների ծառայություններ (խաղեր). ակումբների
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու
թյուն). կոլոքվիումն երի կազմակերպում և անց
կացում. կոնֆերանսների կազմակերպում և
անցկացում. վեհաժողովն երի (կոնգրեսների)
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների
ծառայություններ. կրթության ոլորտին վերա
բերող տեղեկատվության տրամադրում. քննու
թյունների անցկացում. զվարճության ոլորտին
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու
թային կամ կրթության նպատակներով. մոլե
խաղերի ոլորտում ծառայություններ. գոլֆի
դաշտերի տրամադրում. առողջության ակումբ
ների ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես
մարզումն եր). հանգստի ճամբարների ծառա
յություններ (զվարճություններ). թատերակա
նացված ներկայացումն եր. կինոթատրոնների
ծառայությունների տրամադրում. մանկապար
տեզներ (կրթություն). սպորտային մրցումն երի
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպումն երի
ծրագրերի կազմում. գործնական հմտություն
ների ուսուցում (ցուցադրություն). թանգա
րանների ծառայություններ (շնորհանդեսներ,
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների ստու
դիաների ծառայություններ. հանգստի վերա
բերյալ
տեղեկատվության
տրամադրում.
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ.
սպորտային
սաքավորումն երի
վարձույթ,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների.
մարզադաշտերի սարքավորումն երի վարձույթ.
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային ճամբարների
ծառայություններ. գիտաժողովն երի (սիմպո
զիումն երի) կազմակերպում և անցկացում.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. կրթության գիշերօթիկ դպրոց
ներ. վարպետաց դասերի կազմակերպում և
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ
ների կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմ
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնական
կրթություն. վիճակախաղերի կազմակերպում.
պարահանդեսների կազմակերպում. ներկայա
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ցումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառա
յությունների տրամադրում. ձայնային սարքա
վորումն երի վարձակալություն. լուսավորման
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ հեռուս
տաստուդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցենար
ներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինից. տեսագրությունների մոնտա
ժում. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակում. հրապարակումն եր էլեկտրո
նային սեղանադիր հրատարակչական համա
կարգերի օգնությամբ. ենթագրերի կատարում.
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայություններ.
կարաոկե ծառայություններ. երաժշտության
ստեղծագործում. գիշերային ակումբ-սրճա
րանների ծառայություններ (զվարճություններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրա
պարակումն երի տրամադրում. լուսանկար
չական ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն.
մասնագիտական կողմն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). նորու
թյունների ծառայություններ. թարգմանիչների
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում.
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվար
ճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
գեղագիրների ծառայություններ. հրապարա
կումն երի
մանրակերտում,
բացառությամբ
գովազդայինների. նորաձևության ցուցադրու
թյան կազմակերպում ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություն
ներ (ուսուցում). սպորտային հրապարակների
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ.
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթա
կան ոչ վիրտուալ ֆորումն երի կազմակերպում
և անցկացում. երգահանների ծառայություն
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ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
կողմից ներկայացվող մշակութային, կրթա
կան կամ ժամանցային ծառայություններ. կինո
վարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսուցում).
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. ձյու
դոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննությունների անցկացման
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ
միջոցառումն երի համար. լուսատեխնիկների
ծառայություններ միջոցառումն երի համար.
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազ
դայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային
նպատակներով. օգտագործողների վարկա
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ
մշակութային նպատակներով. ուսուցման նմա
նակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա
նպատակով.
ճարտարապետա
գործման
կան ծառայություններ. հետազոտություններ
մանրէաբանության բնագավառում. ծառա
յություններ քիմիայի բնագավառում. հետա
քիմիայի
բնագավառում.
զոտություններ
ճարտարապետության
խորհրդատվություն
հարցերով. հատակագծերի մշակում շինա
րարության բնագավառում. տեխնոլոգիական
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո
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ղություն. հետազոտություններ կոսմետոլոգի
այի բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում.
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների
ծառայություններ փաթեթավորման բնագավա
ռում. նյութերի փորձարկումն եր. տեխնիկական
նախագծերի ուսումն ասիրում. երկրաբանա
կան հետազննություն. նավթի հանքավայրերի
հետազննություն. ճարտարագիտություն. օդե
րևութաբանական տեղեկատվություն. հողա
չափում.
համակարգիչների
վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ
մում. նավթի հանքավայրերի հետախուզում.
հետազոտություններ ֆիզիկայի բնագավառում.
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագավա
ռում. մանածագործական արտադրանքի փոր
ձարկումն եր. երկրաբանական հետախուզում.
հետազոտություններ երկրաբանության բնա
գավառում. արվեստի ստեղծագործությունների
իսկության որոշում. չափաբերում (չափումն եր).
ծրագրային ապահովման մշակում. ծրագրային
ապահովման արդիականացում. խորհրդատ
վություն համակարգչային տեխնիկայի մշակ
ման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
գեղարվեստական
դիզայն.
մոդելավորում.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
հետազոտություններ կենսաբանության բնա
գավառում. քաղաքների հատակագծերի կազ
մում. ճարտարագիտական փորձաքննություն.
համակարգչային համակարգերի նախագծում.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնի
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
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հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանու
թյուն վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի
խնայողության հարցերով. հետազոտություն
ներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության
բնագավառում. ինտերնետի համար որոնման
միջոցների
տրամադրում.
փաստաթղթերի
թվայնացում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազե
րի արտանետումն երի կրճատման հետ կապված
գիտական տեղեկատվության և խորհրդատ
վության տրամադրում. անտառի որակի գնա
հատում. բրդի որակի գնահատում. հեռակա
հասանելիության համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. աուդիտ
էներգետիկայի ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ոլորտում
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. գիտական հետազոտու
թյուններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկումն եր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական քար
տեզներ կազմելու ծառայություններ. «Ամպա
ծառայություններ.
յին»
տեխնոլոգիաների
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ.
հեռահաղորդակցա
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատ
վական ծառայություններ. եղանակի տեսության
ծառայություններ. համակարգչային անվտան
գության ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնի
կական փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպում.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքությունները բացահայտելու համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
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համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային վերահս
կում համացանցի միջոցով տեղեկատվության
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկա
յին քարտերով գործարքների էլեկտրոնային
վերահսկում համացանցի միջոցով խարդախու
թյունները հայտնաբերելու համար. ծրագրային
ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործում. այցեքար
տերի ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտություններ բնական աղետների ոլոր
տում. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներում հետախուզական ծառայություն
ներ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազո
տություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում. հետազոտություն
ներ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ.
գովազդային նյութերի գրաֆիկական ձևավո
րում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագոր
ծողի վավերացման ծառայություններ. օգտա
գործողի
վավերացման
ծառայություններ՝
օգտագործելով մեկանգամյա մուտքի տեխնոլո
գիան առցանց ծրագրային ապահովման հավել
վածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում,
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
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համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ.
կենդանիների բուծում. դեկո
դաս 44.
րատիվ - բնանկարային այգեգործություն.
հասարակական բաղնիքների ծառայություն
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքական
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեցկության
սրահների ծառայություններ. բժշկական կլի
նիկաների ծառայություններ. մանուալ թերա
պիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայություններ. պսակների պատրաստում
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայություններ. հիվանդանոցների
ծառայություններ. սանիտարական ծառայու
թյուն. բանջարաբուծություն. այգեգործություն.
գյուղատնտեսական սարքավորանքի վարձույթ.
մերսում. բժշկական օգնություն. ակնաբույժ
ների ծառայություններ. բուծարանագետների
ծառայություններ. ֆիզիոթերապիա. առողջատ
ների ծառայություններ. անասնաբուժական
օգնություն. ատամն աբուժական օգնություն.
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ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի և
գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների օդային
և մակերևութային տարածում. կենդանիների
խնամք. արյան բանկերի ծառայություններ. ծաղ
կային հորինվածքների կազմում. հոսպիսներ.
սիզամարգերի խնամք. մատնահարդարում.
մանկաբարձական օգնություն. հիվանդների
խնամք. խորհրդատվություն դեղագործության
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. ծառե
րի
վիրաբուժություն.
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտա
ռային տնտեսության վնասատուների ոչնչա
ցում.
մոլախոտերի
ոչնչացում.
տնային
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում.
հոգեբանների ծառայություններ. սանիտա
րատեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ.
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայու
թյուններ արոմաթերապիայի ոլորտում. արհես
տական բեղմն ավորում. թմրադեղերի կամ
ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների համար
վերականգնողական ծառայություններ. փոր
ձանոթում բեղմն ավորման ծառայություններ.
արտամարմն ային բեղմն ավորման ծառայու
թյուններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայություն
ներ. լանդշաֆտային դիզայն. շոգեբաղնիքների
ծառայություններ. արևաբուժարանների ծառա
յություններ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդար
ների ծառայություններ. դեղագործների կող
մից դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով.
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային
գազերի արտանետումն երի վնասակար ազդե
ցության նվազեցման նպատակով ծառերի
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրաների
ոլորտում. բուժսարքավորումն երի վարձույթ.
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ ավան
դական բժշկության ոլորտում ծառայություններ.
լոգոպեդիա. խորհուրդներ առողջության հար
ցերով. մազահեռացում մոմով (էպիլ յացիա).
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթոդոն
տիա). սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվու
թյուն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերա
կանգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտա
ռային տնտեսության վնասատուների դեմ պայ
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քարի ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների
բանկի ծառայություններ. կենդանիների վար
ձույթ այգեգործական նպատակների համար.
մեղվափեթակների վարձույթ. կենդանիների
օգնությամբ բուժում. բժշկական լաբորատորի
աների կողմից տրամադրվող բժշկական վեր
լուծության ծառայություններ ախտորոշման
և բուժման նպատակով. բժշկական զննում.
խաղողագործության ոլորտում ծառայություն
ներ. խորհրդատվություն խաղողագործության
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորելու
սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում.
դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ.
ուղեկցում հասարակական վայրերում (ընկե
րակցում). խուզարկուական գործակալություն
ների ծառայություններ. հանդիպումն երի կամ
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ
ների ծառայություններ. գիշերային պահակային
գործակալությունների ծառայություններ. գաղտ
նափականքների բացում. երեկոյան հագուստի
վարձույթ. դիակիզում. կորած մարդկանց որո
նում. թաղման ծառայություններ. թաղման
բյուրոներ. հագուստի վարձույթ. պահակային
ծառայություններ. ամուսնության գործակալու
թյունների ծառայություններ. խորհրդատվու
թյուն ֆիզիկական անվտանգության հարցերով.
հորոսկոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն.
կրոնական հավաքների կազմակերպում. երե
խաների որդեգրման գործակալությունների
ծառայություններ. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգության համակարգերի հսկում. երե
խաների հրավիրովի դայակների ծառայու
թյուններ. ուղեբեռի ստուգում անվտանգության
նպատակով. տանտերերի բացակայության
ընթացքում բնակարանում բնակեցնելու ծառա
յություններ. ընտանի կենդանիների խնամք.
ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկատ
վության հավաքում. գտնված իրերի վերա
դարձ. միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում.
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճա
կի ստուգում. հրդեհի ազդանշանիչների վար
ձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. արբիտրաժի
ծառայություններ. խորհրդատվություն մտա
վոր սեփականության հարցերով. գործերի
կառավարում հեղինակային իրավունքի բնա
գավառում. մտավոր սեփականության լիցենզա
վորում. հսկողություն մտավոր սեփականության
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բնագավառում
իրավաբանական
անձանց
համար. իրավաբանական հետազոտություն
ներ. դատարանում իրավունքների ներկայա
ցում. ծրագրային ապահովման լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ). դոմեն
անունների գրանցում (իրավաբանական ծառա
յություններ). վեճերի այլընտրանքային (արտա
դատարանային) լուծման ծառայություններ.
չհրկիզվող պահարանների վարձույթ. տոհմա
բանական հետազոտություններ. հարսանեկան
միջոցառումն երի պլանավորում և կազմակեր
պում. սոցիալական ցանցերի առցանց ծառա
յություններ. հատուկ իրադարձությունների
ժամանակ աղավն իների արձակում. զմռսման
ծառայություններ.
իրավաբանական
փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. գողացված
ապրանքների տեղորոշման ծառայություններ.
լիցենզիաների իրավաբանական կառավա
րում. աստղագուշակների խորհրդատվություն.
հոգևոր խորհրդատվություն. խաղաթղթերով
գուշակողների ծառայություններ. ոճաբանի
խորհրդատվություն անձնական զգեստների
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության
խմբագրում. թաղման արարողությունների
անցկացում. երրորդ անձանց համար պայ
մանագրերի համաձայնեցման հետ կապ
ծառայություններ.
ված
իրավաբանական
կրոնական ծիսակարգերի անցկացում. շներին
զբոսանքի տանելու ծառայություններ. համա
ցանցում դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրագ
րային ապահովման հրապարակման շրջա
նակներում. իրավաբանական հսկողության
ծառայություններ. քաղաքական ժողովն երի
կազմակերպում. իրավաբանական խորհրդատ
վություն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտում. փաստաբանական ծառայություն
ներ. դռնապանների ծառայություններ. հոգե
բանական խորհրդատվություն ծանր կորստի
դեպքերում. փրկարարական ծառայություններ.
իրավաբանական ծառայություններ ներգաղթի
ոլորտում. տարո քարտերով գուշակությունների
ծառայություններ երրորդ անձանց համար.
համապատասխանության
կանոնադրական
աուդիտ. օրենսդրական համապատասխանու
թյան աուդիտ:
____________________

(210) 20201016		

(111) 32320

(220) 05.06.2020

(151) 12.03.2021
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			(181) 05.06.2030
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան,
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(526) «BANK» և «ARMENIA» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
դեղին և մանուշակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր.
անշարժ գույքի վարձակալություն. միջնորդային
գործունեություն. վարկային գործակալություն
ների ծառայություններ. պարտքերի բռնագանձ
ման գործակալությունների ծառայություններ.
ապահովագրման միջնորդություն. բանկային
ծառայություններ. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. հիփոթեքային վարկեր. խնայ
ֆինանսական
վարձակալություն.
բանկեր.
միջնորդություն.
ֆինանսա
բորսայական
կան վերլուծություն. վճարագրերի իսկության
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտե
րով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. արժեթղթերի թողարկում.
արժեքավոր իրերի պահպանություն. բորսա
յական գնանշումն եր. վարկային քարտերի
թողարկում. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. վարկավորում գրավի
դիմաց. պահեստային հիմն ադրամն երի ծառա
յություններ. խնայողական հիմն ադրամն երի
ծառայություններ. միջնորդային ծառայություն
ներ, խորհրդատվություն պարտքի հետ կապ
ված հարցերով. շինարարական նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում. ֆինան
սական տեղեկատվության տրամադրում վեբկայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական
հետազոտություններ:
____________________

(210) 20201017		

(111) 32321

(220) 05.06.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 05.06.2030
(730) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան,
Ամիրյան 18/3, տուն 22, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(526) «BANK» և «ARMENIA» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
դեղին և մանուշակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 36. տարաժամկետ մարման վարկեր.
անշարժ գույքի վարձակալություն. միջնորդային
գործունեություն. վարկային գործակալություն
ների ծառայություններ. պարտքերի բռնագանձ
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№ՄԱՍ 1

ման գործակալությունների ծառայություններ.
ապահովագրման միջնորդություն. բանկային
ծառայություններ. փոխադարձ հիմն ադրամ
ների հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր.
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում.
վճարագրերի
թողարկում.
ճամփորդական
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). պահպա
նում անկիզելի պահարաններում. դրամահա
վաքների կազմակերպում. փոխառությունների
տրամադրում (ֆինանսավորում). հարկային
փորձաքննություն. ֆինանսական գնահատում
ներ (ապահովագրություն, բանկային գործառ
նություններ, անշարժ գույք). ֆակտորինգ.
խնամակալական ծառայություններ. ֆինանսա
վորում. ֆինանսական կառավարում. փոխատ
վության տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ
գույքի կառավարում. հիփոթեքային վարկեր.
խնայբանկեր. ֆինանսական վարձակալու
թյուն. բորսայական միջնորդություն. ֆինանսա
կան վերլուծություն. վճարագրերի իսկության
ստուգում. խորհրդատվություն ֆինանսական
հարցերով. սպասարկում վարկային քարտե
րով. սպասարկում դեբետ քարտերով. դրա
մական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսական
տեղեկատվություն. արժեթղթերի թողարկում.
արժեքավոր իրերի պահպանություն. բորսա
յական գնանշումն եր. վարկային քարտերի
թողարկում. բանկային գործառնությունների
առցանց իրականացում. վարկավորում գրավի
դիմաց. պահեստային հիմն ադրամն երի ծառա
յություններ. խնայողական հիմն ադրամն երի
ծառայություններ. միջնորդային ծառայություն
ներ, խորհրդատվու
թյուն պարտ
քի հետ կապ
ված հարցերով. շինարարական նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում. ֆինանսա
կան տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայ
քերի միջոցով. փոխհատուցման վճարների
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. ֆինանսական գնահատում
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական
հետազոտություններ:
____________________
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(210) 20201047		

(111) 32322

(220) 11.06.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Արաքսյա Իսոյան, Երևան, Մարգարյան
20/3, բն. 16, AM
(442) 01.07.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, նարնջագույն, բաց և մուգ վարդագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. նշով խմոր. կոնֆետներ. քաղցրա
վենիք. մակարոն (թխվածք). տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. եփած կրեմ. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային
խյուսեր (սոուսներ). շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի
համար. քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. ընկույզի ալյուր. հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). կաթնային կոնֆիտյուր.
մրգային
հրուշակեղեն.
պրոֆիտրոլներ.
կրուասաններ.
դաս
35.
վաճառքի
ծառայություն,
մասնավորապես՝ տորթերի, խմորեղենների,
խմորային և այլ հիմքով ամբողջական ու հատով
այլ քաղցրավենիքների վաճառք:
____________________

(210) 20201052		

(111) 32323

(220) 11.06.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 11.06.2030
(730) Պապ Գևորգ Վաչեի Գատամեան, Երևան,
Բայրոն 2, բն. 4/3, AM
(442) 17.08.2020
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(540)

(511)
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ, գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
լիֆեր,
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր, պատրաստի
հագուստ մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ. կաշնե. վզնոց. գոտի-շարֆեր ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
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կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ, փողքաժա
պավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարա
նոցը և ուսերը. մարմն ամարզական կոշիկներ.
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ.
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. գրպաններ
հագուստի համար, պիժամաներ, զգեստներ,
սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ, կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կոշիկների
պատմուճաններ (պարեգոտ
կրնկատակեր.
ներ). ռանտեր կոշիկների համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ. բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ.
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆ
տաներ ոտքերի համար. սեպեր բուտսերի
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակա
պեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզիկների համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ, կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ, ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով, ջրցողի
գլխարկներ, ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆան
ներ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսա
(ներքնազգեստ),
սպորտային
տաբատներ
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
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հասնող կոշիկներ. ներծծող կարճագուլպաներ.
վարսավիրական թիկնոց. կարատեի համազ
գեստ. ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամար
զական կիպ նստող զգեստ. կիմոնո, թևքերով
մանկական կրծկալներ. բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. նիհարեցնող նյութեր
պարունակող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ,
կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հարմարանք
ներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային
հագուստ.
պաշտպանիչ
մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով հագուստ, գլխաշորեր.
կպչուն կրծկալներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
օգնություն գործարարության կառավարման
հարցերում, տվյալներ գործարարական գոր
ծառնությունների մասին, հայտարարություն
ների փակցնում, ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների ծառայություններ, առևտ
րային տեղեկատվության գործակալությունների
ծառայություններ, ինքնարժեքի վերլուծություն,
գովազդային նյութերի տարածում, լուսապատ
ճենահանման ծառայություններ, աշխատանքի
վարձելու գործակալությունների ծառայություն
ներ, գրասենյակային սարքերի և ապարատ
ների վարձույթ, հաշվապահական գրքերի
վարում, հաշվետվությունների կազմում հաշիվ
ների վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ,
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով, խորհր
դատվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով, խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով,
մեքենագրման ծառայություններ, ապրանքների
ցուցադրում, գովազդային նյութերի առաքում,
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա
կան ձեռնարկությունների կառավարման հար
ցերում, գովազդային նյութերի նորացում,
տարածում,
գործարարության
նմուշների
արդյունավետության փորձաքննական ծառա
յություններ, աճուրդային վաճառք, շուկայի
ուսումն ասիրություն, առևտրային գործունեու
թյան գնահատում, հետազոտություններ գոր
ասպարեզում,
գովազդային
ծարարության
նյութերի վարձույթ, խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով,

102
102

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

գովազդային
տեքստերի
հրատարակում,
գովազդ, ռադիոգովազդ, կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ, ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում, սղագրական
ծառայություններ, հեռուստագովազդ, հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ), ցուցափեղկերի ձևավորում,
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ, գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ, մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար, շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ, տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում, մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում, տնտեսական
կանխատեսում, ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
գործնական
տեղեկատվության
ներով,
տրամադրում, հասարակական կարծիքի հետա
զոտում, վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում, աշխատակիցների հաստիքների
համալրում, ձեռնարկությունները տեղափո
խելու հետ կապված վարչական ծառայություն
ներ, տարածքների վարձակալում գովազդի
տեղադրման համար, վաճառքի օժանդակու
թյուն երրորդ անձանց համար, քարտուղա
հարկային
րական
ծառայություններ,
հայտարարագրերի կազմում, հեռախոսազան
գերին
պատասխանելու
ծառայություններ
բացակայող բաժանորդների համար, տեքստի
մշակում, լրագրերի բաժանորդագրության կազ
մակերպում երրորդ անձանց համար, գովազդ
փոստով,
հյուրանոցային
գործունեության
կառավարում, ստեղծագործների և կատարող
ների գործերի կառավարում, տեղեկատվության
հավաքում տվյալների համակարգչային հիմն ա
տեղեկատվության
կանո
պաշարներում,
տվյալների
համակարգչային
նակարգում
հիմն ապաշարներում, առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում, լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ, ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում, մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում), տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
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երրորդ անձանց համար, գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում, մամուլի տեսություն,
առևտրի ավտոմատների վարձույթ, հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս,
գների համեմատման ծառայություններ, ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով, սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում, հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար, գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում, ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար, ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն), հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում, գովազդային տեքս
տերի խմբագրում, վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում, գովազդի մանրա
կերտում, երաշխավորների որոնում, նորաձևու
կազմակերպում
թյան
ցուցադրության
գովազդային նպատակներով, գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն, մարզիկների գործու
նեության կառավարում, մարքեթինգ (շու
հեռուստամարքեթինգի
կայավարում),
ծառայություններ, դեղագործական, անաս
նաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք,
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ, տեղեկատվության տրամադրում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում, վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում, վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում, գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC), առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ, արտահաստիքային աշխատողների գոր
կառավարում,
առևտրային
ծունեության
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար, տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում, շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում, գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով, ապրանքներ և
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ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում,
գովազդային հասկացությունների մշակում,
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար, հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ, ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար,
գովազդային վահանակների վարձույթ, կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար, առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում,
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում,
հանդիպումն երը
ծրագրելու
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ), հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ),
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում, գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում, տվյալների և գրա
վոր
հաղորդագրությունների գրանցում, գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում, տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով,
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություններ,
հեռուստախանութների ծրագրերի արտադրու
թյուն, հասարակության հետ հաղորդակցման
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն, խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ,
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար, սպորտային միջոցա
ռումն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում,
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ, շուկայի
հետախուզական ծառայություններ, ֆինանսա
կան աուդիտ, թվային երաժշտության ներ
մանրածախ
առցանց
բեռնման
համար
ծառայություններ, հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ, նախապես գրառված երաժշտության
և ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ, դեղագործական,
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկ
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ների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք, նվերների ցանկի գրանցման ծառա
յություններ, թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում), գործարարության ժամանակավոր
կառավարում, արտաքին գովազդ, պատկերաս
րահների միջոցով արվեստի գործերի մանրա
ծախ վաճառք, վարչական օժանդակություն
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ, մարքեթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում, լրատվամի
ջոցների հետ կապերի ծառայություններ, կոր
պորատիվ հաղորդակցության ծառայություններ,
գրասենյակային սարքավորումն երի վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում,
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ,
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով,
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպա
հեռախոսային կոմուտատորի
տակներով,
ծառայություններ, հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ, սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
նպատակներով,
վարչական
թինգային
բժշկական
ուղղորդման
ծառայություններ
համար:

____________________

(210) 20201121		

(111) 32324

(220) 17.06.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 17.06.2030
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM
(442) 16.07.2020
(540)

(511)
դաս 33. օղի. բրենդի. գինի:
____________________
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(210) 20201206		

(111) 32325

(220) 02.07.2020

(151) 12.03.2021
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(442) 16.09.2020
(540)

			(181) 02.07.2030
(730) Աշխեն Արարատի Մկրտչյան, Երևան,
Նար-Դոսի 73ա, բն. 61, AM
(442) 03.08.2020
(540)

(511)
դաս
37.
ավտոմեքենաների
վերա
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում.
մաքրող
մեքենաների
վարձույթ.
տրանսպորտային
միջոցների
տրանսպորտային
միջոցների
յուղում.
լվացում. մեքենայական սարքավորումների
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական
սպասարկում. տրանսպորտային միջոցների
փայլեցում.
պոմպերի
վերանորոգում.
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում.
տրանսպորտային
միջոցների
հակա
տրանսպորտային
կոռոզիական
մշակում.
միջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ
(վառելիքով
լցավորում
և
սպասարկում). տրանսպորտային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում.
տրանսպորտային
միջոցների
մաքրում.
վնասված
տրանսպորտային
միջոցների
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների
կուտակիչների
լիցքավորում.
անիվների
հավասարակշռման ծառայություններ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. օղի։
____________________

(210) 20201234		

(111) 32327

(220) 06.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 06.07.2030
(730) Մխիթար Կոտանիդիս, ք. Նոյեմբերյան,
Կամոյի 9, բն. 7, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր (C0, M 100, Y 100, K0, R252, G0, B0,
#FC0008 ) և սև (C78, M68, Y65, K90, R0, G0,

(210) 20201233		

(111) 32326

(220) 06.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 06.07.2030
(730) Մխիթար Կոտանիդիս, ք. Նոյեմբերյան,
Կամոյի 9, բն. 7, AM

B0, #000000) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. օղի։
____________________
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(210) 20201309		

(111) 32328

(220) 15.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 15.07.2030
(730) «Կասադել սթոր» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի
9/45, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(526) «ԽԱՆՈՒԹ» և «STORE» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա
թագույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ
առևտուր. մանրածախ առցանց խանութների
ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20201312		

(111) 32329

(220) 15.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 15.07.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.08.2020
(310) 34994
(320) 15.05.2020
(330) AD
(540)

(526) «STICKS» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ, սնուս, ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
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սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային փայտիկներ. տաքացվող ծխա
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ. ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201313		

(111) 32330

(220) 15.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 15.07.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.08.2020
(310) 34996 (320) 15.05.2020 (330) AD
(540)
(526) «INDUCTION SYSTEM» գրառումն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար).
վառիչներ
ծխողների
համար.
ծխախոտային փայտիկներ. տաքացվող ծխա
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խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրո
նային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ. ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201325		

(111) 32331

(220) 16.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 16.07.2030
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 17.08.2020
(540)

(526) «TASTE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ,
մախորկա.
ծխելու
ծխախոտ.
ծխամորճի
ծխախոտ. ինքնափաթթուկի
ծխախոտ. ծամելու ծխախոտ. ծծելու ծխախոտ
«սնյուս».
սիգարետներ.
ծխագլանակներ.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
սիգարներ.
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ,
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների պարկուճներ
և լուցկի:

(210) 20201387		

(111) 32332

(220) 21.07.2020

(151) 12.03.2021
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			(181) 21.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Մակդիս
Մուսոէլիասի, Երևան, Լ. Մելիքյան, տուն 50, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում, մասնավորապես՝
մտքի իրազեկման և վարքագծի ուսուցում,
վերբալ խոսքի և ոչ վերբալ հաղորդակցման
ուսուցում,
ուսումնական
միջոցառումների
(սեմինարներ, կոնֆերանսներ) կազմակերպում:
____________________

(210) 20201407		

(111) 32333

(220) 23.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 23.07.2030
(730) «ԱՆԴ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան,
Գայի 7/20, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(526) «SPIRITS & DISTILLERY» արտահայտությունը

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

և «ESTD 2020» գրառումն ինքնուրույն պահպա

մարմնագույն, կարմիր և սև գունային համակ

նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս
33.
ալկոհոլային
խմիչքներ.
մրգեր
պարունակող
ալկոհոլային
օղի,
մասնավորապես՝ խնձորի օղի, ծիրանի օղի,

ցությամբ:
(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

03/2
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դեղձի օղի, տանձօղի. մեղրի օղի:
____________________

(210) 20201412		

(111) 32334

(220) 24.07.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 24.07.2030
(730) Տիգրան Ալեքսանդրի Մալխասյան,
Երևան, Բայրոնի 6, բն. 1, AMԱմրամ Դավիթի
Պետրոսյան, Երևան, Բայրոնի 6, բն. 1, AM

(210) 20201462		

(111) 32336

(220) 03.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 03.08.2030
(730) «Իսթեյթ ինվեսթմենթ ընդ դիվելոփմենթ»
ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, Անաստաս Միկոյան
2/3, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(442) 01.09.2020
(540)

(511)
դաս 29. մսամթերքների, ծովամթերքների,
բույսերի,
հատապտուղների,
մրգերի
և
բանջարեղենների պահածոներ:
____________________

(210) 20201426		

(111) 32335

(526) «estate development» արտահայտությունն

(220) 27.07.2020

(151) 12.03.2021

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

			(181) 27.07.2030
(730) «Պյատնիցա» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի
39/12, տար. 85, 86, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
մոխր ագ ույն, սպիտակ և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալու
թյուն. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված
գործառնություններում.
անշարժ
գույքի գործակալությունների ծառայություններ.
վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահա
տում. անշարժ գույքի հետ կապված
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գործառնություններ. բնակարանների վարձա
կալություն.
շինարարական
նախագծերի
ֆինանսավորման կազմակերպում.
դաս 37. շինարարություն. շինարարական
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա
հսկողություն. շինարարական կառուցվածքների
քանդում. շինարարական կառուցվածքների
հերմետիկացում.
շինարարության
հար
ցերով
տեղեկատվության
տրամադրում.
վերանորոգմանը վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում.
խորհրդատվություն
շինա
րարության հարցերով. խորհրդատվություն
շինարարության հարցերով. կառուցապատում.
դաս
42.
հատակագծերի
մշակում
շինարարության
բնագավառում.
հետա
զոտություններ
շինարարական
աշխա
տանքների ոլորտում:
____________________

(210) 20201467		

(111) 32337

(220) 04.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 04.08.2030
(730) «Սիսավան» գինու գործարան ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Սիսավան, Պ. Սևակի 31, AM
(442) 17.08.2020
(540)

(526) «Pomegranate sparkling wine» և «Նռան
գազավորված գինի» արտահայտություններն
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ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է նռնագույն, բաց վարդագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. նռան գազավորված գինի։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20201483

(111) 32338

(220) 06.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 06.08.2030
(730) «Ֆիլին էյէմ» ՍՊԸ, Երևան, 0019,
Բաղրամյան պող. 6, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(526) «AM» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. ինքնարժեքի վեր
լուծություն. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների վարձույթ. հաշվապահական
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազ
մում հաշիվն երի վերաբերյալ. առևտրային
աուդիտ. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձ
նակազմը կառավարելու հարցերով. խորհր
դատվություն գործարարության կառավարման
հարցերով. օգնություն առևտրային կամ արդյու
նաբերական ձեռնարկությունների կառավար
ման հարցերում. շուկայի ուսումն ասիրություն.
առևտրային
գործունեության
գնահատում.
հետազոտություններ գործարարության ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործարարության
կազմակերպման հարցերով. մասնագիտա
կան խորհրդատվություն գործարարության
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ասպարեզում. գործնական տեղեկատվության
տրամադրում.
վճարման
փաստաթղթերի
նախապատրաստում.
աշխատակիցների
հաստիքների համալրում. հարկային հայտա
րարագրերի կազմում. հյուրանոցային գոր
ծունեության
կառավարում.
ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատա
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. հոգեբանական տես
տավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների
համեմատման ծառայություններ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների
տրամադրում ապրանքների և ծառայություն
ների ընտրության հարցում. հեռահաղորդակ
ցական ծառայությունների բաժանորդագրում
երրորդ անձանց համար. գնման պատվեր
ների մշակման գործընթացների կառավարում.
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա
ների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում
երրորդ անձանց համար. հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. երաշխավորների
որոնում. գործարար և առևտրային հարա
բերությունների ոլորտներում տեղեկատվու
թյան տրամադրում. առևտրային միջնորդային
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա
տողների գործունեության կառավարում. առևտ
րային գործարքների համաձայնեցում և կնքում
երրորդ անձանց համար. տվյալների էլեկտրո
նային հիմն ապաշարներում տվյալների նորա
ցում և պահում. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի
կառավարում. գործարար տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. արտա
քին վարչական կառավարում ընկերություն
ների համար. հարկային հայտարարագրեր
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
հանդիպումն երը ծրագրելու ծառայություններ
(գրասենյակային գործառույթներ). տվյալների
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. պոտենցիալ մասնավոր
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ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք ունե
ցող ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում
բիզնես-ծառայություններ. խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավա
րության վերաբերյալ. գործարար պայմանագ
րերի համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
շուկայի հետախուզական ծառայություններ.
ֆինանսական
աուդիտ.
գործարարության
ժամանակավոր կառավարում. գրասենյակային
սարքավորումն երի վարձույթ համատեղ աշխա
տանքային պայմաններում.
դաս 36. հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսական
գնահատումն եր
(ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆինանսական կառավարում.
անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի
կառավարում. ֆինանսական վերլուծություն.
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման
կազմակերպում. ֆինանսական տեղեկատվու
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական
կառավարում այլ անձանց համար. միջնորդա
կան գործարքներ կապված արժեթղթերի և
պարտատոմսերի հետ. տարբեր մասնագետ
ների համատեղ աշխատանքի համար գրասե
նյակների վարձույթ. ֆինանսական գնահատում
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. ֆինանսական
հետազոտություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով:
____________________

(210) 20201503		

(111) 32339

(220) 10.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 10.08.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(442) 01.09.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա
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կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սննդային
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանինների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20201523		

(111) 32340

(220) 12.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 12.08.2030
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սիրվարդ
Բերբերյան, Երևան, Չուխաջյան 16, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(526) «ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» և
«MADE IN ARMENIA» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ դեղին, դարչնագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ
(511)
դաս 30. թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքա
բլիթ. հրուշակեղեն. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն).
քաղցրավենիք.
կեքսեր.
շերտավոր խմոր։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20201542		

(111) 32341

(220) 13.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 13.08.2030
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 01.09.2020
(540)

(511)
դաս
34.
լարով
գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխելու
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվում՝
սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա
կան սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի.
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա
խոտային արտադրանք, սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր
և դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարունակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20201557		

(111) 32342

(220) 17.08.2020

(151) 12.03.2021
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(442) 16.09.2020
(540)

			(181) 17.08.2030
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ)
Լիմիթիդ, CH
(442) 01.09.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների
յաններում
սեղմված
բնական
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մուգ մոխրագույն, բաց մոխրագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ.
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար
քեր. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար.
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:

ճնշակա
գազով

լիցքավորում:
____________________

(210) 20201593		

(111) 32344

(220) 20.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 20.08.2030
(730) «Երջանկության ճանապարհ» ԲՀԿ,
Արմավիրի
մարզ,
ք.
Վաղարշապատ,
Զվարթնոց, Այգեստան 20, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20201564		

(111) 32343

(220) 17.08.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 17.08.2030
(730) «Ապտես» ՍՊԸ, Երևան, Գյումրի մայրուղի
35, AM

նարնջագ ույն, կապույտ և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. մտավոր խնդիրներ ունեցող
անձանց կրթություն ցերեկային կենտրոններում:
____________________
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(210) 20201612		

(111) 32345

(210) 20201719		

(111) 32347

(220) 24.08.2020

(151) 12.03.2021

(220) 04.09.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 24.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ Մաթևոսի
Փերիյան, ք. Էջմիածին 1104, Արագածի զնգվ.,
շ. 2, բն. 77, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ, կարմիր, դեղին, սպիտակ,
մոխրագույն, փիրուզագույն, կանաչադեղնավուն,
շագանակագույն և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ՝ փոքրիկ
դերձակ, ռոբոտ, խորամանկ աղվես, երեք
խոզուկները,
կախարդական
լաբիրինթ,
կախարդված դղյակ, Շերլոկ Հոլմս և Պիկասո,
Հարրի Փոթեր, փոքրիկ երաժիշտ, փոքրիկ
նկարիչ:
____________________

(210) 20201716		

(111) 32346

(220) 04.09.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 04.09.2030
(730) Սավենսիա Ս.Ա., FR
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 29. պանիրներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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			(181) 04.09.2030
(730) «Տեխնոմիքս» ՍՊԸ, Երևան, Սպորտի փ.,
2/1, AM
(442) 16.09.2020
(540)

(511)
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ.
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային գենե
րատորներ. օդաքաշ թասակներ. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար.
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի լավո
րակման տեղակայանքներ. օդի զտման տեղա
կայանքներ. տաք օդով աշխատող ջեռուցման
սարքեր. սարքավորանք տաք օդով բաղնիք
ների համար. գազային վառիչներ. վառիչներ.
սառնապահարաններ. վաննաներ. նստելու
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական
բաղնիքների համար. սարքավորանք լոգարան
ների համար. ջեռուցիչներ վաննաների համար.
տեղակայանքներ
սանիտարատեխնիկական
լոգարանների համար. լուսատուներ. լուսավոր
ման լապտերներ. լապտերներ հեծանիվ
ն երի
համար. բիդե. Ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ
մեքենայի մասերի. ջրածորաններ. խցաններ
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրա
կան լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա
րաններ հացաբուլկեղենի համար. այրոցներ
մանրէների ոչնչացման համար. շարժական զու
գարաններ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում).
սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչներ
(կալորիֆերներ). ջեռուցման տեղակայանքներ.
եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման տեղա
կայանքներ. ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուց
ման-տաքացման սարքեր. որոնք աշխատում են
պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով. ջեռուց
ման էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական
ջեռուցման ռադիատորներ. խոնավարարներ
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների
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համար. ջեռուցիչ տարրեր. էլեկտրական կամ
ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի համար.
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը տաքացնե
լու համար. կերակուրներ տաքացնելու հարմա
րանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. չորուցիչներ
մազերի համար. ջրի բաշխման տեղակայանք
ներ.
չորացման ապարատներ. օդորակիչ
ներ. խողովակներ (սանիտարատեխնիկական
համակարգերի մասեր). ջրմուղի տեղակա
յանքներ.
զուգարաններ.
սառցարանային
ապարատներ. էլեկտրական սպասք կերա
կուր պատրաստելու համար. խոհանոցային
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. զու
գարանների ախտահանման միջոցների բաշ
խիչներ. ապարատներ ախտահանման համար.
ապարատներ չորացման համար. ըմպելիք
ներ սառեցնելու ապարատներ. ցնցուղներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. ջրի մանրէազերծիչներ. ջերմա
փոխանակիչներ. բացի մեքենայի մասերից. լու
սավորման սարքեր և տեղակայանքներ. ջահեր.
հոսաջրերի մաքրման տեղակայանքներ. էլեկտ
րական ռադիատորներ. վառարաններ (ջեռու
ցիչ սար
քեր). զտիչ
ներ խմե
լու ջրի հա
մար.
օջախներ. սառնարանային ապարատներ և
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. սառնարա
նային տարողություններ. մրգերը չորացնելու
ապարատներ. գազի կաթսաներ. մանրէասպան
լամպեր օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքե
նաներ սառույց պատրաստելու համար. էլեկտ
րական սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր.
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհա
նոցային ապարատներ. ապարատներ օդի կամ
ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ շատրվան
ներ. լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական
սարքավորման մասեր). էլեկտրական լամպեր
տոնածառերի համար. թթվածնա-ջրածնային
խոհանոցային
վառարաններ
այրոցներ.
(ջեռոցներ). ապարատներ և մեքենաներ ջուրը
մաքրելու համար. օդի մաքրման սարքեր և
մեքենաներ. տեղակայանքներ և մեքենաներ
սառեցման համար. տաքացման խոհանոցային
սարքեր. սառնարանային սարքավորումն եր և
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ
սառեցման համար. կարգավորիչ պարագաներ
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղ
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ների կամ գազամուղների համար. ծորակներ.
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկա
կան սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապարատ
ներ լվացասենյակներում ձեռքերը չորացնե
լու համար. գալարախողովակներ (թորման.
ջեռուցման կամ սառեցման տեղակայանք
ների մասեր). տապակոցներ. օդափոխության
կայանքներ և ապարատներ (օդի լավորակման).
զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգարանների
համար. խառնիչ ծորակներ ջրատար խողովակ
ների համար. տեղակայանքներ և ապարատներ
ջուրը փափկացնելու համար. օդի մանրէազեր
ծիչներ. թորիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
ավտոկլավն եր. էլեկտրական շուտեփուկներ.
պահպանիչ և կարգավորիչ պարագաներ գազա
սարքերի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
կրակարաններ (մանղալներ). էլեկտրական
ճարպաջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ.
արևային ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում).
մարևի վառարաններ. սառնարաններ. հոտա
զերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների.
սարքեր ծխահարման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների. գրպանի ջերմակներ. բարձեր էլեկտ
րաջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա
վորանք շոգեբաղնիքների համար. լողախցիկ
ներ. լվացարանակոնքեր. միզամաններ՝ որպես
սանիտարա-տեխնիկական
սարքավորանք.
ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ. ջեր
մակներ անկողնու համար. էլեկտրաջեռուց
մամբ ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը
տաքացնելու ջերմակներ. էլեկտրաջեռուցմամբ
գորգեր. կենցաղային էլեկտրական օդափո
խիչներ. սպիտակեղենի էլեկտրական չորու
ցիչներ. միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար.
սարքվածքներ ջրի պտտական շարժում ստեղ
ծելու համար. սարքեր սննդամթերքը ջրազրկե
լու համար. ստորջրյա լուսարձակներ. ոռոգման
կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ).
հաց թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցա
փեղկեր (ցուցապահարաններ). հաց թխելու
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սարքեր. լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ) լու
սավորման սարքեր. տաքացվող ցուցափեղ
կեր (ցուցապահարաններ). սննդի էլեկտրական
գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաստելու էլեկտ
րական մամլիչներ. գինու էլեկտրական մառան
ներ. վակուումում սնունդը պատրաստելու
էլեկտրական կաթսաներ. միկրոպղպջակների
գեներատորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համար. եփման էլեկտրական սալեր.
պաղպաղակ պատրաստելու մեքենաներ. աճեց
ման հիդրոպոնիկ համակարգեր. ՀՀԴ-սնուցու
մով ձեռքի տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-սնուցումով
բաժակի ջեռուցիչներ.լուսարձակներ. հատա
կի ջեռուցման սարքեր և հարմարանքներ. օդի
խոնավացուցիչներ. էլեկտրական ինքնաեռներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________

(210) 20201777		

(111) 32348

(220) 14.09.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 14.09.2030
(730) «Թէոս» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան փ., 9 շ.,
44 արվ., AM
(442) 02.11.2020
(540)

(526) «ԱՐՎԵՍՏԱՆՈՑ» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մուգ դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. հագուստի կարում:
____________________

(210) 20201791		

(111) 32349

(220) 16.09.2020

(151) 12.03.2021
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			(181) 16.09.2030
(730) «Ակբա ֆեդերացիա» ՓԲԸ, Երևան,
Արամի 82-84, 87 տարածք, AM
(442) 01.10.2020
(540)

(526) «FEDERATION» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
(C:100, M:50, Y:100, K:10, R։26, G։107, B։74) և
կարմիր (C:0, M:100, Y:100, K:0, R։237, G։50,
B։55) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
գործառնությունների
մասին.
րարական
ներմուծ
հայտարարությունների փակցնում.
գործակալությունների
ման-արտահանման
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
խորհրդատվություն
ման
հարցերով.
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
վերարտադրում.
գովազդային
տաթղթերի
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
արդյունավետության
փոր
ծարարության
ձաքննական ծառայություններ. աճուրդային
վաճառք. շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտ
րային գործունեության գնահատում. հետազո

115
115

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2021

տություններ գործարարության ասպարեզում.
գովազդային նյութերի վարձույթ. խորհրդատ
վություն գործարարության կազմակերպման
հարցերով. գովազդային տեքստերի հրատա
րակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտու
րային
(իրավիճակի,
իրադրության)
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա
րակական հարաբերությունների բնագավա
ռում.
սղագրական
ծառայություններ.
հեռուստագովազդ.
հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ).
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գործարա
րության կառավարման խորհրդատվական
ծառայություններ. մանեկենների ծառայություն
ներ ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսե
լու համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային)
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմա
տացված հիմն ապաշարների վարում. մասնագի
տական խորհրդատվություն գործարարության
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում.
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. գործնա
տրամադրում.
կան
տեղեկատվության
հասարակական կարծիքի հետազոտում. վճար
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ կապ
ված վարչական ծառայություններ. տարածք
ների վարձակալում գովազդի տեղադրման
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համակարգ
չային հիմն ապաշարներում. տեղեկատվության
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային
հիմն ապաշարներում. առևտրական տոնավա
ճառների կազմակերպում. լուսապատճենահա
նող սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատակա
րարման ծառայություններ երրորդ անձանց
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համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկատե
րերին ապրանքներով ապահովում). տեղեկատ
վության որոնում համակարգչային ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու
թյան բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպա
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և
ծառայությունների ընտրության հարցում. հեռա
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա
նորդագրում երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարում. ապրանքների և ծառայություն
ների լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. ենթա
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձև
կազմակերպում
ության
ցուցադրության
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
կառավարում.
մարքեթինգ
նեության
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ. դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդա
յին ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայություն
ներ. արտահաստիքային աշխատողների գոր
կառավարում.
առևտրային
ծունեության
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. շինարարական նախագծերի համար
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առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի կառա
վարում. գործարար տեղեկատվության տրա
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար. հարկային հայտարարագ
րեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում.
հանդիպումն երը
ծրագրելու
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություններ.
հեռուստախանութների ծրագրերի արտադրու
թյուն. հասարակության հետ հաղորդակցման
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն. խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ.
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռումն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներ
մանրածախ
առցանց
բեռնման
համար
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. նախապես գրառված երաժշտության
և ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. դեղագործական,
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անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկ
ների և բժշկական պարագաների մեծածախ
վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման ծառա
յություններ. թիրախային մարքեթինգ (շուկայա
վարում). գործարարության ժամանակավոր
կառավարում. արտաքին գովազդ. պատկե
րասրահների միջոցով արվեստի գործերի ման
րածախ վաճառք. վարչական օժանդակություն
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման
հրապարակման շրջանակներում. լրատվամի
ջոցների հետ կապերի ծառայություններ. կոր
պորատիվ հաղորդակցության ծառայություններ.
գրասենյակային սարքավորումն երի վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
հեռախոսային
կոմուտատորի
ներով.
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
նպատակներով.
վարչական
թինգային
բժշկական
ուղղորդման
ծառայություններ
համար:

____________________

(210) 20201815		

(111) 32350

(220) 18.09.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 18.09.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զորի Ղուլարյան,
Երևան, Զաքյան 5, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կանաչ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. խանութներում առևտրի ծառայու
թյուններ:

____________________
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(210) 20201943		

(111) 32351

(220) 30.09.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 30.09.2030
(730) «ՈՒան Փլենիթ Ստուդիոս Հայաստան»
ՍՊԸ, 0015 Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչի փող.
9, 3-րդ հարկ, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու
թյուններ.
դաս
41.
կրթություն.
ուսումնական
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա
բերական վերլուծումների, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության
և նույնականացման ծառայություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում:
____________________

(210) 20201961		

(111) 32352

(220) 06.10.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 06.10.2030
(730) «Էլատե» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 20,
բն. 22, AM
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(442) 16.10.2020
(540)

(526) «Real Estate» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
անշարժ
գույքի
գործակալությունների
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններում.
անշարժ
գույքի
կառավարում.
բնակելի
ֆոնդի
կառավարում.
բնակարանների
վարձակալություն. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
____________________

(210) 20202003

(111) 32353

(220) 15.10.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 15.10.2030
(730) «Էդմարկ» ՍՊԸ, Երևան 0078, Մարգարյան
15, բն. 26, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(526) «STORE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
հարցերում.
ապրանքների
ցուցադրում.
առևտուր,
մասնավորապես՝
հագուստի,
կոշիկի
և
աքսեսուարների առևտուր:
____________________
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(210) 20202024

(111) 32354

(220) 20.10.2020

(151) 12.03.2021
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(442) 02.11.2020
(540)

			(181) 20.10.2030
(730) «ԱՏՀԿ համակարգ» ՍՊԸ, Երևան,
Կասյան 3, բն. 48, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(526) Բացի «ԲԱԶԻԿՅԱՆՆԵՐԻ» գրառումից

կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. լրատվական գործակալությունների
ծառայություններ:
____________________

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ

(210) 20202034

(111) 32355

(220) 19.10.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 19.10.2030
(730) «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM
(442) 02.11.2020
(540)

պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կարմիր, սպիտակ, դեղին, բեժ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. մակարոնեղեն, մասնավորապես՝
արիշտա:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20202065

(111) 32357

(220) 28.10.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 28.10.2030
(730) «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ, Երևան
0025, Չարենցի 1, AM
(442) 16.11.2020
(540)
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20202053

(111) 32356

(220) 26.10.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 26.10.2030
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վանուշ
Բազիկյան, ք. Գավառ, Եղիշե Չարենցի փ.,
տուն 4, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ
րագույն (C0M0Y0K60), կարմիր (C0M100Y100K0),
կապույտ (C80M32Y0K0) և նարնջագույն
(C0M61Y100K0) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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ծրագրային ապահովման վարձույթ. ծրագրային
ապահովման սպասարկում. համակարգչային
ծրագրային
ապահովման
տեղակայում.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով:

____________________

(210) 20202077		

(111) 32358

(220) 02.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.11.2030
(730) Հանգժու
Հայքմայքրո Սենսինգ
Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., CN
(442) 16.11.2020
(540)
(511)
դաս 9. համակարգիչների հիշողության
բլոկներ. համակարգչային գրառված ծրա
գրեր. համակարգչային գործառնական գրառ
ված ծրագրեր.
համակարգչային գրառված
ծրագրային ապահովում. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի).
ավտոմեքենաների կայանման
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. նամակա
նիշներով վճարումն երի վերահսկողության
ապարատներ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
մեխանիզմն եր. հոլոգրամն եր. դեմքի ճանաչման
սարքավորումն եր. հաճախման մեքենա. լուսա
հեռագրական ապարատներ. կշռման սարքեր.
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակներ. խոսակցական ապարատներ. տեսա
հեռախոսներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). խտասկա
վառակներ (ձայնա-, տեսա-). ձայնագրիչ ապա
րատուրա. տեսագրման սարքեր. դիտանցման
համար տեսախցիկներ. հսկողության էլեկտրա
կան սարքավորումն եր, բացառությամբ բժշկա
կան
նպատակներով
օգտագործվողների.
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար,
տեսադայակ. լուսանկարչական ապարատներ.
լուսանկարչության զտիչներ.
լուսանկարչա
կան ապարատների կալաններ. օբյեկտիվն երի
լուսապաշտպանիչ բլենդներ.
մոնոպոդներ
(ձեռքի ամրակալաններ). չափիչ գործիքներ.
օպտիկական ոսպնյակներ.
օպտիկաթելքա
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յին մալուխներ. էլեկտրական մետաղալարեր.
մալուխներ. մեկուսատախտակներ ինտեգրալ
սխեմաների համար. չիպեր (ինտեգրալ սխե
մաներ). կոնդենսատորներ. տեսաէկրաններ.
հեռակառավարման ապարատուրա. օպտիկա
կան մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման
թելեր). արտադրական գործընթացների հեռա
կառավարման էլեկտրական սարքավորումն եր.
շանթարգելներ. կրակմարիչներ. ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական
նպատակների համար. դժբախտ պատահար
ներից պաշտպանության անհատական միջոց
ներ.
էլեկտրական սարքեր գողությունները
կանխելու համար. պահպանական ազդանշա
նային սարքեր. էլեկտրական մարտկոցներ.
դիապոզիտիվն եր (լուսանկարչություն). տվիչ
ներ. դետեկտորներ. ինֆրակարմիր ջերմային
պատկերման սարքավորում. ջերմապատկե
րային սարքավորումն եր ջերմությունը չափելու
համար.
դաս 42. գիտական հետազոտություններ.
նոր ապրանքների ուսումն ասիրում և մշակում
այլ անձանց համար. ծրագրային ապահով
ման մշակում. ծրագրային ապահովման մշա
կում ծրագրային ապահովման հրատարակման
շրջանակներում. համակարգչային համակար
գերի նախագծում. համակարգիչների վար
ձույթ.
ծրագրային ապահովման վարձույթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
համակարգչային ծրագրերի տեղադրում. ծրագ
րային ապահովման սպասարկում. տվյալների
կամ փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
համակարգչային տվյալների վերականգնում.
համակարգչային համակարգերի վերլուծու
թյուն. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական
սպասարկում երրորդ անձանց համար. համա
կարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի).
սերվերների հոսթինգ. տեղեկատվական համա
կարգերի
պաշտպանություն
վիրուսներից.
հեռակա հասանելիության համակարգչային
համակարգերի մոնիտորինգ. տեխնիկական
նախագծերի ուսումն ասիրում. ճարտարագի
տություն. ճարտարագիտական փորձաքննու
թյուն.
քաղաքաշինություն. մեխանիկական
հետազոտություն. արդյունաբերական դիզայն.
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համակարգչային տեխնիկայի նախագծման և
զարգացման վերաբերյալ խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնիկական խորհրդատ
վություն.
ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. հարթակ որպես ծառայու
թյուն (PaaS):
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20202078

(111) 32359

(220) 02.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 02.11.2030
(730) Հանգժու
Հայքմայքրո Սենսինգ
Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., CN
(442) 16.11.2020
(540)

(511)
դաս 9. համ ակ արգ իչն եր ի հիշ ող ութ յան
բլոկներ. համակարգչային գրառված ծրագ
րեր. համակարգչային գործառնական գրառ
ված ծրագր եր. համ ակ արգչ այ ին գրառվ ած
ծրագրային ապահովում. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). ավտոմեքենաների կայանման
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. նամակա
նիշն եր ով վճար ում ն եր ի վեր ահսկ ող ութ յան
ապարատներ. կեղծ դրամն երի դետեկտորներ.
կանխ ավճ ար ով աշխ ատ ող ավտ ոմ ատն եր ի
մեխանիզմն եր. հոլոգրամն եր. դեմքի ճանաչ
ման սարքավորումն եր. հաճախման մեքենա.
լուս ահ եռ ագր ակ ան ապար ատն եր. կշռման
սարքեր. հայտարարությունների էլեկտրոնային
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տախտակներ. խոսակցական ապարատներ.
տեսահեռախոսներ. դիրքորոշման համաշխար
հային համակարգի ապարատներ (GPS). խտաս
կավ առ ակն եր (ձայն ա-, տես ա-). ձայն ագր իչ
ապարատուրա. տեսագրման սարքեր. դիտանց
ման համ ար տես ախց իկն եր. հսկող ութ յան
էլեկտրական սարքավորումն եր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
տես ախց իկն եր երեխ այ ին հետ ևել ու համ ար.
տեսադայակ. լուսանկարչական ապարատներ.
լուսանկարչության զտիչներ. լուսանկարչական
ապարատների կալաններ. օբյեկտիվն երի լու
սապաշտպանիչ բլենդներ. մոնոպոդներ (ձեռքի
ամրակալաններ). չափիչ գործիքներ. օպտիկա
կան ոսպնյակներ. օպտիկաթելքային մալուխ
ներ. էլեկտրական մետաղալարեր. մալուխներ.
մեկուսատախտակներ ինտեգրալ սխեմաների
համար. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). կոնդեն
սատորներ. տեսաէկրաններ. հեռակառավար
ման ապարատուրա. օպտիկական մանրաթելեր
(լույս հաղորդող շիկացման թելեր). արտադ
րական գործընթացների հեռակառավարման
էլեկտրական սարքավորումն եր. շանթարգելներ.
կրակմարիչներ. ռենտգենյան ապարատների
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների
համար. դժբախտ պատահարներից պաշտպա
նության անհատական միջոցներ. էլեկտրական
սարք եր գող ութ յունն եր ը կանխ ել ու համ ար.
պահպ ան ակ ան ազդ անշ ան այ ին սարք եր.
էլեկտրական մարտկոցներ. դիապոզիտիվն եր
(լուսանկարչություն). տվիչներ. դետեկտորներ.
ինֆրակարմիր ջերմային պատկերման սարքա
վորում. ջերմապատկերային սարքավորումն եր
ջերմությունը չափելու համար.
դաս 42. գիտական հետազոտություններ.
նոր ապրանքների ուսումն ասիրում և մշակում
այլ անձանց համար. ծրագրային ապահովման
մշակ ում. ծրագր այ ին ապահ ովմ ան մշակ ում
ծրագրային ապահովման հրատարակման շրջա
նակներում. համակարգչային համակարգերի
նախ ագծ ում. համ ակ արգ իչն եր ի վարձ ույթ.
ծրագրային ապահովման վարձույթ. համա
կարգիչների համար ծրագրերի կազմում. համա
կարգչային ծրագրերի տեղադրում. ծրագրային
ապահովման սպասարկում. տվ յալների կամ
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրի
չից էլեկտրոնային կրիչի վրա. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
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բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
համակարգչային տվ յալների վերականգնում.
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). սեր
վերների հոսթինգ. տեղեկատվական համակար
գերի պաշտպանություն վիրուսներից. հեռակա
հասանելիության համակարգչային համակար
գերի մոնիտորինգ. տեխնիկական նախագծերի
ուսումն ասիրում. ճարտարագիտություն. ճար
տարագիտական փորձաքննություն. քաղաքա
շինություն. մեխանիկական հետազոտություն.
արդյունաբերական դիզայն. համակարգչային
տեխնիկայի նախագծման և զարգացման վերա
բերյալ խորհրդատվություն. համակարգչային
տեխնիկական խորհրդատվություն. ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. հար
թակ որպես ծառայություն (PaaS):

(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20202085

(111) 32360

(220) 04.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 04.11.2030
(730) «Միգ տեխսպասարկում» ՍՊԸ, Երևան,
Ռիգայի 126/4, բն. 52, AM
(442) 16.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա
պույտ, սև, նարնջագույն և բաց նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էլեկտրա
կան գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսվածների. ճանապարհային
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գլդոններ. բետոնախառնիչներ (մեքենաներ).
բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկավատորներ.
թործահաստոցներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. բեռ
նամբարձիչներ. ճնշակներ. Էքսկավատորներ.
դանակներ (մեքենաների մասեր). հիդրավլի
կական տուրբիններ. հաստոցներ. բեռնմանբեռնաթափման սարքեր. մուրճեր. կռաններ
(մեքենաների մասեր). մանրիչ մեքենաներ.
հորատներ
լեռնագործական
աշխատանք
ների համար. հանքաքար մշակելու մեքենաներ
սարքավորումն եր. խառնիչներ (մեքենաներ).
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտ
նակների համար). ամբարձիչներ (մեքենա
ների կամ շարժիչների մասեր). մեքենաների
անիվն եր. ճանապարհաշինական մեքենաներ.
հանքային մեքենաներ. կռունկներ (ամբարձիչ
և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր). ձյունամաքրիչ
ներ. շարժական կռունկներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. ամբարձիչով սայլակներ. ջրե
լու մեքենաներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. քար
շակներ (տրանսպորտային միջոցներ). տրանս
պորտային միջոցների շասսիներ. թրթուրներ
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային
միջոցների համար. տրակտորներ, տրանս
պորտային միջոցների անվադողեր. տրանս
պորտային միջոցների ընթացային մասեր.
ավտոմոբիլների
թափքեր.
ավտոմոբիլբետոնախառնիչներ. սանիտարական տրանս
պորտային
միջոցներ.
էվակուատորներ.
աղբատար ավտոմեքենաներ. բեռնատարներ
ներկառուցված կռունկով.
դաս 35. շինարարական տեխնիկայի, մար
դատար և բեռնատար մեքենաների, դրանց
պահեստամասերի և մեխանիզմն երի առք ու
վաճառք.
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում
և տեխնիկական սպասարկում. ինքնաթիռների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
բուլդոզերների վարձույթ. շինարարական տեխ
նիկայի վարձույթ. էքսկավատորների վար
ձույթ. տրանսպորտային միջոցների յուղում,
մեքենայական սարքավորումն երի տեղադրում.
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
սպասարկում:
____________________
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(210) 20202113		

(111) 32361

(220) 13.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 13.11.2030
(730) ՀՈՒԳՈ ԲՈՍ Թրեյդ Մարք Մենեջմենթ
Գմբհ ունդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 35. գործերի կառավարում գործա
րարության ասպարեզում. խորհրդատվություն
վաճառքի հարցերով. մեծածախ և մանրածախ
վաճառքի ծառայություններ կապված հետև
յալ ապրանքների հետ՝ հագուստ, կոշկեղեն,
գլխարկներ, ժամացույցներ, ակնոցներ (օպտի
կա), նորաձևության պարագաներ, կոսմետիկա
կան միջոցներ, պարֆյումերիային արտադրանք,
կաշվե իրեր, այն է՝ ճամպրուկներ և ուղեպայու
սակներ, մեծ պայուսակներ, թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա), ծովափի պայուսակներ,
դրամապանակներ, տնտեսական պայուսակ
ներ, զսպանների կաշվե պատյաններ, կաշվե և
մորթե պաստառներ, մորթե ծածկոցներ, քսակ
ներ, իրերի տոպրակներ, բռնակներ ճամպ
րուկների համար, կանացի պայուսակներ,
գոտկատեղի պայուսակներ, քարտերի համար
բաժիններով դրամապանակներ, պորտպլեդ
ներ, դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար, վարկային քարտերի պատյան
ներ (դրամապանակներ), արդուզարդի պարա
գաների համար պայուսակներ, դատարկ
պայուսակներ կոսմետիկայի համար, կաշեփո
կիկներ, կենդանիների կաշիներ, բռնակներ
հովանոցների համար, ճամփորդական կաշվե
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), թիկ
նապայուսակներ, բանալիների պայուսակներ,
դպրոցական պայուսակներ, սպորտային պայու
սակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակ
ներ) փաթեթավորման համար, հովանոցներ,
արևի հովանոցներ, պայուսակներ, անկողնու
սպիտակեղեն, տան համար գործվածքեղեն,
կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ,
ուղեբեռներ, սպորտային իրեր և ծխախոտային
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արտադրանք. մարքեթինգ (շուկայավարում).
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա
զոտություններ և շուկայի վերլուծություն.
գովազդ. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. ապրանքների
և գովազդային նյութերի տարածում գովազդա
յին նպատակներով, այդ թվում էլեկտրոնային
տեղեկատվության միջոցների և ինտերնետի
միջոցով. ապրանքների ցուցադրում, մասնա
վորապես խանութների և ցուցափեղկերի ձևա
վորում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործարար հարաբերությունների խթանում
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրման
միջոցով. սպառողներին առևտրային տեղե
կատվության և խորհուրդների տրամադրում.
խորհրդատվություն գործարարության ասպա
վարչարարական
գործունեություն
րեզում.
գործարարության ասպարեզում. խորհրդատվու
թյուն գործարարության կազմակերպման հար
ցերով. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. գործարար
խորհրդատվություն նորաձևության ոլորտում.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
առևտրային, արդյունաբերական և գովազդա
յին նպատակներով. մանրածախ խանութների
կառավարում կապված հետևյալ ապրանք
ների հետ՝ հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
ժամացույցներ, ակնոցներ (օպտիկա), նորաձև
ության պարագաներ, կոսմետիկական միջոց
ներ, պարֆյումերիային արտադրանք, կաշվե
իրեր, այն է՝ ճամպրուկներ և ուղեպայուսակ
ներ, մեծ պայուսակներ, թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա), ծովափի պայուսակներ,
դրամապանակներ, տնտեսական պայուսակ
ներ, զսպանների կաշվե պատյաններ, կաշվե և
մորթե պաստառներ, մորթե ծածկոցներ, քսակ
ներ, իրերի տոպրակներ, բռնակներ ճամպ
րուկների համար, կանացի պայուսակներ,
գոտկատեղի պայուսակներ, քարտերի համար
բաժիններով դրամապանակներ, պորտպլեդ
ներ, դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար, վարկային քարտերի պատյան
ներ (դրամապանակներ), արդուզարդի պարա
գաների համար պայուսակներ, դատարկ
պայուսակներ կոսմետիկայի համար, կաշեփո
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կիկներ, կենդանիների կաշիներ, բռնակներ
հովանոցների համար, ճամփորդական կաշվե
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), թիկ
նապայուսակներ, բանալիների պայուսակներ,
դպրոցական պայուսակներ, սպորտային պայու
սակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակ
ներ) փաթեթավորման համար, հովանոցներ,
արևի հովանոցներ, պայուսակներ, անկողնու
սպիտակեղեն, տան համար գործվածքեղեն,
կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ,
ուղեբեռներ, սպորտային իրեր և ծխախոտա
յին արտադրանք. առցանց մեծածախ և ման
րածախ վաճառքի ծառայություններ և առցանց
պատվերի ծառայություններ կապված հետև
յալ ապրանքների հետ՝ հագուստ, կոշկեղեն,
գլխարկներ, ժամացույցներ, ակնոցներ (օպտի
կա), նորաձևության պարագաներ, կոսմետիկա
կան միջոցներ, պարֆյումերիային արտադրանք,
կաշվե իրեր, այն է՝ ճամպրուկներ և ուղեպայու
սակներ, մեծ պայուսակներ, թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա), ծովափի պայուսակներ,
դրամապանակներ, տնտեսական պայուսակ
ներ, զսպանների կաշվե պատյաններ, կաշվե
և մորթե պաստառներ, մորթե ծածկոցներ,
քսակներ, իրերի տոպրակներ, բռնակներ
ճամպրուկների համար, կանացի պայուսակներ,
գոտկատեղի պայուսակներ, քարտերի համար
դրամապանակներ,
պորտպ
բաժիններով
լեդներ, դատարկ պիտույքատուփեր հարդա
րանքի իրերի համար, վարկային քարտերի
պատյաններ (դրամապանակներ), արդուզարդի
պարագաների համար պայուսակներ, դատարկ
պայուսակներ կոսմետիկայի համար, կաշեփո
կիկներ, կենդանիների կաշիներ, բռնակներ
հովանոցների համար, ճամփորդական կաշվե
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), թիկ
նապայուսակներ, բանալիների պայուսակներ,
դպրոցական պայուսակներ, սպորտային պայու
սակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակ
ներ) փաթեթավորման համար, հովանոցներ,
արևի հովանոցներ, պայուսակներ, անկողնու
սպիտակեղեն, տան համար գործվածքեղեն,
կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ,
ուղեբեռներ, սպորտային իրեր և ծխախոտա
յին արտադրանք. փոստով պատվերի ծառա
յություններ և համակարգչայնացված առցանց
պատվերի ծառայություններ կապված հետև
յալ ապրանքների հետ՝ հագուստ, կոշկեղեն,
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գլխարկներ, ժամացույցներ, ակնոցներ (օպ
տիկա), նորաձևության պարագաներ, կոս
մետիկական միջոցներ, պարֆյումերիային
արտադրանք, կաշվե իրեր, պայուսակներ,
անկողնու սպիտակեղեն, տան համար գործ
վածքեղեն, կենցաղային իրեր, գրենական
պիտույքներ, ուղեբեռներ, սպորտային իրեր և
ծխախոտային արտադրանք։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20202114		

(111) 32362

(220) 13.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 13.11.2030
(730) Ռոքսան ընդ Դարա Թրեյդինգ ընդ
Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի (Փրայվիթ Ջոինթ
Սթոք), IR
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր, ածիկի գարեջուր,
ոչ
ալկոհոլային
մրգային
ըմպելիքներ,
մրգահյութեր,
օշարակներ
ըմպելիքների
համար, լիմոնադներ, բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք),
օշարակներ
լիմոնադների
համար, շարբաթ (ըմպելիք), տոմատի հյութ
(ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ, մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային), իզոտոնիկ ըմպելիքներ,
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով,
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ), հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20202144		

(111) 32363

(220) 17.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 17.11.2030
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ.
ներարկման համար նախատեսված դեղո
րայքներ. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղագործական պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20202145		

(111) 32364

(220) 17.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 17.11.2030
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
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ապերիտիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգի
օղի), թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ,
սիդրեր, կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային
ըմպելիքներ),
գինիներ, ջին, լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք
(մեղրասպիրտ,
մեղրագինի),
բալի
օղի,
սպիրտային ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ
(հայկական բրենդի), բրենդի, գինի խաղողի
չանչերից, տանձի սիդր, սակե, վիսկի,
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ),
սպիրտային
լուծամզուքներ,
ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից, մրգեր պարունակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բրնձի սպիրտ, ռոմ,
օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրի
հիմքով
ըմպելիքներից,
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ,
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________

(210) 20202182		

(111) 32366

(442) 01.12.2020
(540)

(220) 23.11.2020

(151) 12.03.2021

(511)
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ.
ներարկման համար նախատեսված դեղորայք
ներ. դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ:
____________________

(442) 01.12.2020
(540)

			(181) 23.11.2030
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US

(210) 20202157		

(111) 32365

(220) 18.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 18.11.2030
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, սպիրտային մրգային լուծամզուքներ,
դառը թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի,

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական
նպատակների համար. պատվաստանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202185		

(111) 32367

(220) 23.11.2020

(151) 12.03.2021

			(181) 23.11.2030
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(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 01.12.2020
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ.
ծխախոտ. պարագաներ ծխողների համար
(այդ թվում՝ վառիչներ ծխողների համար).
խոնավարարներով
տուփեր
սիգարների
համար.
ծխախոտի
փոխարինիչներ.
սիգարակտրիչ
մեքենաներ.
սիգարներ.
մոխրամաններ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
էլեկտրոնային սիգարետների քարթրիջներ.
ձողիկներ էլեկտրոնային սիգարետի մաքրման
և ախտահանման համար. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու միջոցներ. էլեկտրոնային
սիգարետը մաքրելու խոզանակներ. էլեկ
տրոնային սիգարետը մաքրելու բարձիկներ.

03/2

№ՄԱՍ 1

էլեկտրոնային սիգարետի ատոմիզատորներ.
էլեկտրոնային
պաշտպանող
պատյաններ
սիգարետների համար. հեղուկ լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
նիկոտինային
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների համար. նիկոտինային հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
կազմ-պատյաններ
էլեկտրոնային
սիգարետների սարքավորումների համար.
պարանոցի
շղթաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետը
մաքրելու
հարմարանքներ.
դեկորատիվ
պատյաններ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
էլեկտրոնային
սիգարետը
մաքրելու
էլեկտրական
հարմարանքներ. էլեկտրոնային սիգարետը
մաքրելու սարքավորումներ. էլեկտրոնային
սիգարետների
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային յուղերից:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

MK

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6296		

23.01.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

6297		

23.01.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

6635		

07.09.2031

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6636		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.09.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6637		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.09.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6638		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.09.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6639		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.09.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

6640		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

07.09.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

16647

Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս Գրուփ Քոմփանի

17.07.2030

				

(Էթիսալաթ Գրուփ) ՓՋՍՔ, AE

16648

Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս Գրուփ Քոմփանի

17.07.2030

				

(Էթիսալաթ Գրուփ) ՓՋՍՔ, AE

17180

25.01.2031

Ֆեդերասյոն Ֆրանսեզ դը Ֆուտբոլ, FR

17260

02.03.2031

Քոբբ-Վանթրես, Ինք., US

17263

15.03.2031

Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 37, AM

17264

15.03.2031

Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 37, AM

17265

15.03.2031

Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 37, AM

17266

15.03.2031

Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 37, AM

17471		

11.05.2031

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

17483

20.12.2030

Բել, FR

17572

22.03.2031

Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի «Ալկալոիդ» ԱԴ Սկոպյե,

17587

03.03.2031

«Յունիքիմ» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ վ/շ, Արտաշատի խճ. 11, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

17607

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

11.03.2031

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,

				

Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

17718		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,

16.05.2031

				

Արարատի մարզ, գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

17745

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,

13.07.2031

				

Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

17798

04.04.2031

ԹՄԴ ֆրիքշըն սերվիսիս ԳմբՀ, DE

17799

04.04.2031

ԹՄԴ ֆրիքշըն սերվիսիս ԳմբՀ, DE

17917		

05.09.2031

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18047

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,

04.04.2031

				

Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

18048

22.04.2031

Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

18049

25.07.2031

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,

				

Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

18069

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող

08.08.2031

				
18072

10.08.2031

որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա ( նաև առևտուր անող

				

որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

18087

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

01.07.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18217		

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

03.11.2031

				

գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

18218

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

03.11.2031

				

գ. Արարատ, 0607, Րաֆֆու 1/1, AM

18476

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,

10.11.2031

				

Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM

18477

«Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի մարզ,

10.11.2031

				
18531

19.01.2031

03/2

№ՄԱՍ 1

Ոսկեվազ համայնք, գինու գործարան, AM
Ջորջ վի իթրտեյնմընթ, FR
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128

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.03.2021

№

03/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

B01J 23/00

3436 A

B01J 35/00

3436 A

C01B 3/00

3436 A

C10G 2/00

3436 A

B28B 7/00

3437 A

E04G 11/00

3437 A

H05B 41/00

3438 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

G10D 7/00

607 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

02-02

549 S

02-02

550 S

130
130

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.03.2021

№

03/2

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 2520
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22701, 21184
73 (1) Իրավատեր «Մակօ Գրուպ» ՍՊԸ, 0735,
Արարատի մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԱՆԱ ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ, 0735, Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտա
շատ, Անդրանիկի փ., տ.11, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.02.2021
____________________

Գրանցում No 2521
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21291, 23222
73 (1) Իրավատեր «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Վ. Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԱՆԱ ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ, 0735, Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտա
շատ, Անդրանիկի փ., տ.11, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.02.2021
____________________

Գրանցում No 2522
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21290, 21632
73 (1) Իրավատեր «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 0012,
Երևան, Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԱՆԱ ԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ, 0735, Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտա
շատ, Անդրանիկի փ., տ.11, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.02.2021
____________________

Գրանցում No 2523
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1501807
73 (1) Լիցենզատու «ՍԻՌՈՎԱՌՆՅԱ» ՍՊԸ,
Koutouzovsky prospekt, d. 12, str. 1, RU-121248
Moscou, RU
73 (2) Լիցենզառու «Սիռովառնյա» ՍՊԸ,
Կոտայքի մարզ, Առինջ, «Բ» թաղամաս, 5-րդ
փողոց, տուն 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
մինչև 26.02.2029թ.:
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.02.2021
____________________

Գրանցում No 2524
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16647, 16648
73 (1) Իրավատեր Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս
Քորփորեյշն, Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu
Dhabi, United Arab Emirates, AE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էմիրեյթս
Թելեքոմունիքեյշնս Գրուփ Քոմփանի (Էթիսալաթ
Գրուփ) ՓՋՍՔ, Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Abu
Dhabi, United Arab Emirates, AE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.03.2021
____________________
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Գրանցում No 2525
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18083, 20289
73 (1) Իրավատեր ՍԱՍ ՅուԷսԷյ ԼԼՔ., 220 S
KENWOOD #300, GLENDALE, CA, 91205, United
States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՍԱՍ ՀՈԼԴԻՆԳ»
ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 18 շ., AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.03.2021
____________________

Գրանցում No 2526
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17263, 17264, 17265, 17266
73 (1) Իրավատեր

Տաթևիկ Խաչատրյան,

Երևան, Սարմենի փ., տուն 9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մակար Ալեք
սանի Պետրոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն.
37, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.03.2021
____________________

Գրանցում No 2527
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 871890, IR 871891, IR
871892, IR 871893, IR 871894, IR 871895,
12537
73 (1) Լիցենզատու Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո “Վիմպել-Կոմմունիկացիի”, 127083,
8th of March 10, building 14, Moscow, Russian
Federation, RU

№

03/2

73 (2) Լիցենզառու “Արմենիա Տելեֆոն Կոմ
պանի” ՓԲԸ, Երևան,Ահարոնյան 2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը մինչև 28.10.2021թ.:
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.03.2021
____________________

Գրանցում No 2528
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2360, 2361, 2362, 2363,
2364, 11197, 11198, 11202, 19973, 19974, 20464
73 (1) Իրավատեր Հերշի Չոքլիթ ընդ
Քոնֆեքշնրի Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, 4860 Robb Street, Suite 204
Wheat Ridge, Colorado 80033, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հերշի Չոքլիթ
ընդ Քոնֆեքշընրի ԷլԷլՍի, 19 East Chocolate
Avenue, Hershey, PA 17033 USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2021
____________________
Գրանցում No 2529
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24450
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ
Օտվետստվեննոստյու «Նատուրա Սիբերիկա»,
Rossia, 117042, Moskva, ul. Yujnobutovskaya, dom
101, komnata 18a, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՕՈՒ Գուդ
Դիզայն, Harju maakond, Tallinn, Mustamae linnaosa, Leiva tn 3, 12618 Estonia, EE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2021
____________________
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Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Գործողության
դադարեցման
թվականը

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Дата
прекращения
действия

570U

26.08.2020

571U

26.08.2020

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

378S
391S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

31.08.2020
31.08.2020
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный

85

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.03.2021

03/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01
(11) 3436
(13) A
B01J 23/00
B01J 35/00
C01B 3/00
C10G 2/00
(21) AM20200016
(22) 16.07.2018
(85) 12.02.2020
(86) PCT/EP2018/069321, 16.07.2018
(87) WO 2019/012160, 17.01.2019
(31) 17020309.5, (32) 14.07.2017, (33) EP
(72) Ашот Аветисян (AM), Кристиан Фрех Наболд
(CH), Майк Баронян (CH)
(73) АЗАД Фарма АГ (CH)
(54) Способ конверсии CO₂ для каталитической
композиции
(57) Изобретение относится к способу конверсии
CO2 в синтез-газ и углеводородные соединения,
а также к каталитической композиции.
Каталитическая композиция содержит не
менее 7 различных элементов, выбранных из
группы, состоящей из Al, C, Cd, Ce, Co, Cr,
Cu, Eu, Fe, Gd, Mg, Mo, Na, Nd, Ni, O, и Sm, и
компонент матрицы, при этом по меньшей мере
один компонент матрицы выбран из группы,
состоящей из природных алюмосиликатов,
синтетических
алюмосиликатов,
цеолитов,
вермикулита, активированного угля, обсидиана,
оксида титана, оксида алюминия и их смесей.
Задачей настоящего изобретения является
создание высокоэффективного катализатора
для конверсии CO2 в синтез-газ и другие
низкомолекулярные органические соединения.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2021.01
(11) 3437
(13) A
B28B 7/00
E04G 11/00
(21) AM20200052
(22) 11.12.2018
(85) 17.06.2020
(86) PCT/RU2018/000805, 11.12.2018
(87) WO 2019/132722, 04.07.2019
(31) 2017145706, (32) 25.12.2017, (33) RU
(72) Александр Цыбань (RU)

(73) Общество с ограниченной ответствен
ностью «Выбор-ОБД» (RU)
(54) Установка для изготовления объемных
блоков
(57) Изобретение относится к строительству,
в частности к железобетонным конструкциям
- производству монолитных объемных блоков
чашечного типа.
Установка для изготовления объемных
блоков включает в себя раму с ровной
площадкой, пару продольных, торцевой и
балконный щиты, юбку и сердечник. При этом
на раме закреплены рельсы, юбка, являющаяся
основанием будущей блок-комнаты, сердечник
вертикального направления. Причем сердечник
вертикального
направления
оснащен
гидравлическими
домкратами
подъемаопускания, а пары продольных, торцевой и
балконный щиты гидравлическими домкратами,
вибраторами, замочной системой для фиксации
скрепления торцевого щита с продольными
щитами, движение которых осуществляется при
помощи гидравлических домкратов, каретками,
двигающимися по рельсам. При этом внутри
полости каждого указанного щита и сердечника
имеется паровая рубаха, обеспечивающая
прогрев и набор прочности изделия.
Повышается производительность уста
новки, 3 ил.
(74) А. Петросян
____________________

(51) 2021.01
(11) 3438
(13) A
H05B 41/00
(21) AM20190105
(22) 03.09.2019
(72) Ашот Арутюнян (AM)
(73) Ашот Арутюнян, 0014. Ереван, ул. Шир
ванзаде д. 4, кв. 6 (AM)
(54) Устройство для зажигания и регулирования
рабочего режима газоразрядных ламп
(57) Изобретение относится к области
электротехники.
Устройство для зажигания и регулирования
рабочего режима газоразрядных ламп имеет
выключатель переменного напряжения, полу
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про
водниковый двухпериодный выпрямитель,
фильтр высших гармоник и трехобмоточный
трансформатор. На зажимах постоянного
напряжения
выхода
полупроводникового
выпрямителя, соединен фильтр высших
гармоник в виде конденсатора постоянного
напряжения и устройство преобразования
частоты, с двумя транзисторами и двумя
коммутационными конденсаторами. К зажимам
выхода устройства преобразования частоты - к
общему зажиму коммутационных конденсаторов
соединён первый зажим дросселя с ферритным
сердечником, второй зажим которого соединён,
с зажимом первичной обмотки трехобмоточного
трансформатора. Второй зажим первичной
обмотки трансформатора соединён к первому
зажиму первого электрода газоразрядной

03/2

ՄԱՍ 1
№

лампы, второй зажим которого соединён с
первым электродом конденсатора, который
соединен параллельно с газоразрядной лампой.
Второй зажим конденсатора соединён со вторым
зажимом второго электрода газоразрядной
лампы. Первый зажим второго электрода
соединён с общим зажимом соединения двух
коммутационных конденсаторов устройства
преобразования частоты. Оба коммутационных
конденсатора включены последовательно с
газоразрядной лампой и транзисторами.
Увеличивается фактический срок службы
газо
разрядных ламп, они становятся сов
местимыми потребителями электроэнергии в
электромагнитном поле электрических сетей и
снижается их себестоимость, 2 ил.  
____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2021.01
(11) 607
(13) U
G10D 7/00
(21) AM20200096U
(22) 02.12.2020
(72) Хосров Мнацаканян (AM), Мгер Мнацаканян
(AM)
(73) Хосров Мнацаканян, 0018, Ереван, ул.
Островского 38 (AM), Мгер Мнацаканян, 0018,
Ереван, ул. Островского 38 (AM)
(54) Дудук
(57) Полезная модель относится к духовым
музыкальным инструментам, в частности к
дудуку.
Дудук содержит корпус в виде удлиненной
трубы,
изготовленный
из
абрикосового
дерева и трость, прикрепленную к верхнему

концу. На одной стороне корпуса в
продольном направлении выполнено восемь,
а на противоположной стороне два звуковых
отверстия. Второе, третье, пятое, шестое и
восьмое звуковые отверстия и верхнее отверстие
на противоположной стороне выполнены в
виде пар звуковых отверстий, разделенных
друг от друга в продольном направлении
корпуса. Пары отверстий выполнены в падинах,
выполненных на поверхности корпуса. Диаметр
звукового отверстия в верхней части каждой
пары звуковых отверстий больше диаметра
звукового отверстия в нижней части.
Обеспечивается возможность проигры
вания четких полутонов на дудуке, 3 ил.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
16.03.2021
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 02-02
(11) 549
(13) S
(21) 20210001		
(22) 25.01.2021
(72) Карен Хачикян (AM), Эмма Хачатрян (AM)
(73) Карен Хачикян (AM)
(74) А. Хачикян
(54) Накладной карман (9 вариантов)
____________________

(51) 02-02
(11) 550
(13) S
(21) 20210002		
(22) 25.01.2021
(72) Карен Хачикян (AM), Эмма Хачатрян (AM)
(73) Карен Хачикян (AM)
(74) А. Хачикян
(54) Накладной карман (6 вариантов)
____________________
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№ՄԱՍ 1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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