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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
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51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր ստանալու հրապարակված հայտ
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առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
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Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2021.01
(11) 641
(13) Y
A23G 3/00
(21) AM20210043Y
(22) 01.06.2021
(72) Սոնյա Ղազարյան (AM)
(73) Սոնյա Ղազարյան, 0025, Երևան, Չարենցի
12 շենք, բն.30 (AM)
(54) Չրերով քաղցրավենիք
(57) 1. Չրերով քաղցրավենիք, որը ներառում
է
ֆունկցիոնալ
նշանակություն
ունեցող
բաղադրիչ և ընդեղեն. տարբերվում է նրանով,
որ այն լրացուցիչ ներառում է 30-50 %-անոց
խոնավությամբ և կեղևահանված արմավ, վանիլ,
իսկ որպես ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող
բաղադրիչ՝ մրգերի չիր, բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).
մրգերի չիր
25,0-35,
ընդեղեն
25,0-35,0
վանիլ
1,0-4,5
արմավ
մնացածը։
2. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես մրգերի չիր ներառում է
ծիրանի, սալորի, խնձորի, դեղձի, խաղողի,
նարնջի,
արքայախնձորի,
բալի,
նռան,
տանձի, ձմերուկի, սեխի, թզի, կեռասի և/կամ
արքայանարինջի չրեր։
3. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես ընդեղեն ներառում է
ընկույզ, արջընկույզ, բրազիլական ընկույզ,
հնդկական
ընկույզ,
կեղևահանած
նուշ,
կեղևահանած ծիրանի կորիզ կամ պնդուկ։
4. Քաղցրավենիքն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում
է նրանով, որ մրգերի չրերը և ընդեղենը
կտրատած են։
5. Չրերով քաղցրավենիք, որը ներառում
է
ֆունկցիոնալ
նշանակություն
ունեցող
բաղադրիչ և ընդեղեն. տարբերվում է
նրանով, որ այն լրացուցիչ ներառում է 30-50
%-անոց խոնավության և կեղևահանված
արմավ, վանիլ, իսկ որպես ֆունկցիոնալ
նշանակություն
ունեցող
բաղադրիչ՝

հատապտուղների
չիր,
բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).
հատապտուղների չիր
25,0-35,0
ընդեղեն
25,0-35,0
վանիլ
1,0-4,5
արմավ
մնացածը։
6. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես հատապտուղների չիր
ներառում է մորու, մոշի, հոնի, մասուրի, ելակի,
գերչակի և/կամ հաղարջի չրեր։
7. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում
է նրանով, որ որպես ընդեղեն ներառում է
ընկույզ, արջընկույզ, բրազիլական ընկույզ,
հնդկական
ընկույզ,
կեղևահանած
նուշ,
կեղևահանած ծիրանի կորիզ կամ պնդուկ։
8. Քաղցրավենիքն ըստ 5-րդ կետի. տարբերվում
է նրանով, որ հատապտուղների չրերը և
ընդեղենը կտրատած են։
____________________

(51) 2021.01
(11) 642
(13) Y
A47G 19/00
(21) AM20210037Y
(22) 18.05.2021
(72) Տիգրան Գրիգորի Հարությունյան (AM)
(73) Տիգրան Գրիգորի Հարությունյան, 2001,
Վանաձոր, Վարդանանց 84, բն. 41 (AM)
(54) Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ
(57) 1. Մեկանգամյա օգտագործման բաժակ, որն
ունի կափարիչով փակվող իրան. տարբերվում
է նրանով, որ իրանը հերմետիկ թաղանթի
միջոցով բաժանված է երկու խցիկի, ընդ որում,
իրանի հատակին կատարված է խոռոչ, որի
հետին պատը հպման մեջ է թաղանթի հետ:
2. Բաժակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ խոռոչի հետին պատը ծալքավոր է:
3. Բաժակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է
նրանով, որ խոռոչի հետին պատն առաձգական
նյութից է:
____________________
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Գյուտի արտոնագիր ստանալու
հրապարակված հայտեր
(51) 2021.01
(13) A
H02K 47/00
(21) AM20200068
(22) 07.08.2020
(71) Կիրակոսյան Սուրեն Գարեգինի, 0040,
Երևան, Հրաչյա Աճառյան փ., շենք 20, բն. 21 (AM)
(72) Կիրակոսյան Սուրեն Գարեգինի (AM)
(54) Էլեկտրաէներգիայի ստացման համա
կարգ
(57) Էլեկտրաէներգիայի ստացման համակարգ,
որն ունի իրար միակցված կառավարման
վահանակ,
մեկնարկիչ
շարժաբեր,
և
էլեկտրական գեներատոր. տարբերվում է
նրանով, որ մեկնարկիչ շարժաբերը՝ շարժիչռեդուկտոր է, որի փոխանցման թիվը մեծ է
1-ից:
____________________

7

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 07-02
(11) 563
(13) S
(21) 20210011		
(22) 06.04.2021
(72) Աբդոլռահիմ Աբդոլռահիմ Միր Զադե (AE)
(73) «ԲԱՍՄԱԹ ԱԼ ՀԱՅԱԹ ՀԱՈՒՍՀՈՈՒԼԴ
ԸՓՓԼԱՅԸՆՍԻԶ» ՍՊԸ (AE)
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Բոցի դիզայնով խոհանոցային կաթսա
(55)

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

(51) 07-02
(11) 564
(13) S
(21) 20210012		
(22) 06.04.2021
(72) Աբդոլռահիմ Աբդոլռահիմ Միր Զադե (AE)
(73) «ԲԱՍՄԱԹ ԱԼ ՀԱՅԱԹ ՀԱՈՒՍՀՈՈՒԼԴ
ԸՓՓԼԱՅԸՆՍԻԶ» ՍՊԸ (AE)
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Սև դիզայնով խոհանոցային կաթսա
(55)

____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

(51) 09-03
(11) 565
(13) S
(21) 20210015		
(22) 27.04.2021
(72) Գնել Նազանյան (AM)
(73) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 5, բն. 30 (AM)
(54) Տուփ-հավաքածու ցողունով թեյերի
համար (2 տարբերակ)
(55)

12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20190777		

(111) 33292

(210) 20201279		

(111) 33294

(220) 16.04.2019

(151) 16.09.2021

(220) 09.07.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 16.04.2029
(730) «Դոկտոր վետ» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Սևակ
53/9, AM

			(181) 09.07.2030
(730) «Տեքստուռա» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդով
17, AM

(442) 01.07.2019
(540)

(442) 03.08.2020
(540)

(526) «veterinary clinic» արտահայտությունն

(526) «CONSTRUCTION» գրառումն ինքնուրույն

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. անասնաբուժական ծառայու
թյուններ:
____________________

կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511)

(210) 20200968

(111) 33293

(220) 01.06.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 01.06.2030
(730) «Լեկխիմ» մասնավոր բաժնետիրական
ընկերություն, UA
(442) 01.07.2020
(540)

դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20201449		

(111) 33295

(220) 30.07.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 30.07.2030
(730) «Հելլո սայթ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ
Քոչար 70, AM
(442) 01.09.2020
(540)

(526) «КАРДИО» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար՝
նախա
տեսված
սրտանոթային
հիվան
դությունների բուժման և կանխարգելման
համար. դեղագործական պատրաստուկներ՝
նախատեսված
սրտանոթային
հիվանդու
թյունների բուժման և կանխարգելման համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

16
16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(526) «AGENCE» բառն ինքնուրույն պահպա

(210) 20201588

(111) 33296

նության օբյեկտ չէ:

(220) 20.08.2020

(151) 16.09.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշա
կում. ծրագրային ապահովման արդիականա
ցում. համակարգչային ծրագրերի բազմացում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների վար
ձույթ. տեղեկատվական համակարգերի պաշտ
պանություն վիրուսներից. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտում
խորհրդատվություն.
ծրագրային
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
խորհրդատվություն. տվյալների էլեկտրոնային
պահպանում. համակարգչային տեխնոլոգիա
ների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ. համակարգչային անվ
տանգության ոլորտում խորհրդատվություն.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
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. ծրագրա
յին ապահովման մշակում ծրագրային ապահով
ման հրատարակման շրջանակներում. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային

			(181) 20.08.2030
(730) «Տեր - Օհանյան» ՍՊԸ, Արագածոտնի
մարզ, Օհանավան փ. 1/68, AM

հարթակների կատարելագործում:
____________________

09/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.09.2020
(540)

(511)
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
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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
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
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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
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ.
սոյայի բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով,
ձկով կամ բանջարեղենով պատրաստված
կերակուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջա
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րեղեն. մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոն
ֆիներ. անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե.
շուկրուտ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սնունդ
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. հացին քսվող
սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար
խոհարարական նպատակների համար. անկեն
դան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղ
պեղ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. ածիկի
գարեջուր. գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային
մրգային ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմ
քով ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակ
ներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտադ
րելու համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր.
քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստե
լու համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի քաղ
ցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդա
յաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր.
սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ ալկո
հոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհո
լային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլ
ներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպե
լիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի
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համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե
ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 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. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. 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:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20201950		

(111) 33297

(220) 01.10.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 01.10.2030
(730) «Մեդփորթ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 11Ա,
տուն 25, AM
(442) 18.12.2020
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, բաց կապույտ, կանաչ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ. վերջույթների պրո
թեզներ. աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական
իրեր.
նյութեր
կարեր
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ.
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր
և իրեր սեռական ակտիվության համար:
____________________

(210) 20201951		

(111) 33298

(220) 01.10.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 01.10.2030
(730) «Էսթելայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 11Ա,
տուն 25, AM
(442) 18.12.2020
(540)
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ոսկրաբուժական
իրեր.
նյութեր
կարեր
դնելու համար. հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար նախատեսված թերապևտիկ
և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ.
ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր
նորածինների համար. ապարատներ, սարքեր
և իրեր սեռական ակտիվության համար:
____________________

(210) 20201964		

(111) 33299

(220) 08.10.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 08.10.2030
(730) «Բոլտոն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ
Մերձավան, AM
(442) 16.10.2020
(540)

(511)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ կիսավարտիք
ներ.
հիգիենիկ
տամպոններ
կանանց
համար. հիգիենիկ սրբիչներ. միջադիրներ.
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). հիգիենիկ
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա
պողների համար:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20201970		

(111) 33300

(220) 09.10.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 09.10.2030
(730) «ԿԱՄ դեվելոփմենթս» ՍՊԸ, Երևան,
Միկոյան 18/2, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ. վերջույթների պրո
թեզներ. աչքերի և ատամների պրոթեզներ.

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն
ներ. հյուրանոցներում տեղերի պատվիրման
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար
տների ծառայություններ. նախաճաշարանների
ծառայություններ:
____________________
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(210) 20202030

(111) 33301

(220) 21.10.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 21.10.2030
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 02.11.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
պանտոն (Pantone 2187), պանտոն (Pantone
2188),

պանտոն (Pantone 2189) գունային

համակցությամբ:
(511)
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
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան
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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 սիկատիվ
ն 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 պատրաս
տաման համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող նյու
թեր ներկերի համար. ներկանյութեր լիկյոր
ների համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ).
մետաղական փոշիներ գեղարվեստա-դեկորա
տիվ նպատակների և տպագրության համար.
մածիկներ (բնական խեժեր). մետաղական
նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպա
տակների և տպագրության համար. բաղադրու
թյուններ մետաղների փայլազրկումը կանխելու
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ
մետաղների համար. կապարի սուսր. թուղթ
զատիկի ձվերը ներկելու համար. աննատո
(ներկանյութ). քրքում (զաֆրան) (ներկանյութ).
սանդարակ (հոտավետ խեժ). մուր (ներկա
նյութ). աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօք
սիդ (գունանյութ). բաղադրություններ ժանգի
դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ սպիտա
կեցման համար. ներկանյութեր փայտանյու
թից. ներկիչ էքստրակտներ փայտանյութից.
կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու համար.
հանածո խեժերի լաքեր. լաքեր. թանաք տպիչ
ների և լուսապատճենահանող ապարատների
համար. մակերևույթները բուսածածկույթից
պահպանող ներկապատվածքներ. լիցքավոր
ված տոներային քարթրիջներ տպիչների և լու
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սապատճենահանող ապարատների համար.
բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկատաններ
կեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարելու համար.
յուղաներկեր նկարչության համար. սննդային
թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ լցված
սննդային թանաքներով. նշիչների տեսքով գու
նանյութեր կահույքի վերականգնման համար.
գրաֆիտից պաշտպանելու պատվածքներ (ներ
կեր). ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
լցված թանաքային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
փայտյա հատակների լաքեր. հակամիզային
ներկ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենա
ների). ապարատներ ացետիլենի մաքրման
համար. կոնվերտերներ պողպատը հալելու
համար. կպչուն ժապավեններ մատուցող սար
քեր (մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվարի
ումն 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
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
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րաստող մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի
գեներատորներ հեծանիվ
ն 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).
պոլիգրաֆիական
մամլամայրերի
տուփեր
(տպագրություն). խարամ, մոխիր մաղելու մեքե
նաներ. կաթնային զատիչներ. չորացնող մեքե
նաներ. յուղիչներ (մեքենաների մասեր).
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). կենտրո
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 էլեկտրա
կան մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դու
րեր
մեքենաների
համար.
հակադարձ
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կափույրներ (մեքենաների մասեր). մամլազտիչ
ներ. մեքենաների շոգեկաթսաները նստված
քից պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի
մեքենաների
ոտնակավոր
շարժաբերներ
տպագրական շարվածքային մեքենաներ (լու
սաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). տուրբաճն
շակներ. գոլորշու խտարարներ (մեքենաների
մասեր). խտացման տեղակայանքներ. փոկա
նիվ
ն եր (մեքենաների մասեր). պնդացնող միա
ցումն եր
(շարժիչների
մասեր).
կորդ
պատրաստող մեքենաներ. տառաձուլիչ մեքե
նաներ. խուզի մեքենաներ. կտրիչ մեքենաներ.
հոսանքի գեներատորներ. հորատման գլխիկ
ներ
(մեքենաների
մասեր).
հաստատուն
հոսանքի
գեներատորների
շարժափոկեր.
ամբարձիչների (վերելակների) փոկեր. կցա
կարման կարի մեքենաներ. օդային բարձիկով
սարքեր բեռներ փոխադրելու համար. առանց
քակալների ներդրակներ (մեքենաների մասեր).
էլեկտրական դանակներ. ատամն աձողավոր
ամբարձիկներ. մաղիչ կայանքներ. մաղեր.
ամբարձիկներ (մեքենաներ). կաշի մշակող
մեքենաներ. շարժիչների գլանների գլխիկներ.
կուլտիվատորներ (մեքենաներ). մեքենաների
գլաններ. տպագլաններ. գլոցահաստոնների
գլանիկներ. տեսակավորիչ մեքենաներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. ինքնա
բեռնաթափման բունկերներ (մեխանիկական).
կտրող մեքենաներ. օդազերծիչներ (գազազեր
ծիչներ) սնուցող ջրի համար. ճիմահատիչներ.
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ).
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ժանյակ
հյուսող մեքենաներ. գոլորշու/յուղի տարանջա
տիչներ. մանրատիչներ (փխրիչներ). ռեդուկ
ցիոն
կափույրներ
(մեքենայի
մասեր).
մեխանիկական կարժառներ. կաշի կտրող,
լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային մեքե
նաներ. հարդարիչ մեքենաներ. հաստատուն
հոսանքի գեներատորներ. կեղտաջրերի ցրցայ
տիչներ. ապարատներ գազավորված ջրերի
արտադրության համար. խմելու ջրի հանքայ
նացման կայանքներ. ջրատաքացուցիչներ՝
որպես մեքենաների մասեր. փառահան մեքե
նաներ. պարուրակահան հաստոցներ. կոթու
նազատիչներ (մեքենաներ). հատիկամաքրիչ
մեքենաներ.
արտարկիչներ.
էլեկտրական
գեներատորներ. ամբարձիչ սարքեր. դրոշմա
մամլիչներ. կցորդիչի ագույցներ, բացառու
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թյամբ
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
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
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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
ներ. խառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենա
ներ.
հնձիչ-խրձակապիչներ.
հացահատիկահավաք կոմբայններ. վագոնա
ամբարձիչներ. ռեակտիվ շարժիչներ, բացառու
թյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. աղտո
տումը կանխող սարքեր շարժիչների և մոտոր
ների
համար.
շարժիչների
մխոցներ.
մեքենաների և շարժիչների արագության կար
գավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառու
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. կաղապար
ման մեքենաներ. ազատ ընթացքի անիվ
ն եր,
բացառությամբ ցամաքային փոխադրամիջոց
ների համար օտագործվողների. մաքոքներ
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական մեքենաներ
և սարքեր մաքրելու համար. ներծծող սարքավո
րումն եր արդյունաբերական նպատակների
համար. շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գոր
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվող
ների. կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր).
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական բացիչ
ներ. հաց կտրող մեքենաներ. առանցքակալա
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տուփեր
լիսեռների
վզիկների
համար
(մեքենաների մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռ
ների առանցքակալներ. թուղթ արտադրելու
մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). փաթե
թավորման մեքենաներ. խմորահունցիչ մեքե
նաներ.
մակարոնեղեն
արտադրելու
էլեկտրական մեքենաներ. ներկման մեքենա
ներ. ներկափոշեցրիչներ. հորատող մեքենա
ներ. ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ.
քարամշակման հաստոցներ. մխոցներ (մեքե
նաների կամ շարժիչների մասեր). տպարանա
յին մամլիչներ. պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ
մամլիչների մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ.
պղպեղի աղացներ, բացառությամբ ձեռքով
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ).
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտ
նակների համար). պոմպեր ջեռուցման տեղա
կայանքների համար. վակուումային պոմպեր
(մեքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ. փոկա
նիվ
ն երի շփափոկեր. էլեկտրամեխանիկական
սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մամլիչներ (արդյունաբերական մեքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր).
պուդլինգման (երկաթի ստացման) մեքենաներ.
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր
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
մասեր). էլեկտրական սարքեր վարագույրները
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ.
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ.
մեքենաների ատամն ավոր մեխանիզմն եր.
մեքենաների անիվ
ն եր. մեքենաների թափա
նիվ
ն 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
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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
պորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող ապա
րատների համար. հեսանահաստոցներ. գյու
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավա
ռակներ (մեքենաների մասեր) հղկասկավա
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
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նախատեսվածների. արգելակման հատվածա
մասեր,
բացառությամբ
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր
(մեքենաների մասեր) հենքակոճեր (մեքենա
ների մասեր). փոխանցման տուփեր, բացառու
թյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
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 կերպափո
խիչներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների.
փոխհաղորդման
շղթաներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. գայլի
կոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր). շոգեմե
քենաների
կաթսաներ.
մեքենաների
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 փոխանցիչ
ներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների.
էմուլսացման
կենցաղային
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտ
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րական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ.
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, բացա
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար նախատեսվածների. բաժանիչ
սարքեր. գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների
մասեր). ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների
մասեր). արտանետումային համակարգեր շար
ժիչների համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացա
ռությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. կռունկ
ներ (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
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

09/2

№ՄԱՍ 1

(մեքենաների մասեր). բարձր ճնշման տակ
զտման ապարատներ. մեքենաներ մանածա
գործական
արդյունաբերության
համար
հաստոցներ մանածագործական արդյունաբե
րության համար. արտանետման կարճախողո
վակներ շարժիչների համար. նավթազտման
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկտ
րական սարքեր կոշիկները մաքրելու համար.
ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման ապարատ
ներ. 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.
հեծանիվ
ն 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
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների.
էլեկտրոդներ
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրական
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. ապա
րատներ էլեկտրաաղեղային զոդման համար.
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման
համար. զոդալամպեր. խաղողի մամլիչներ.
օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապ
լաստիկայի համար. գալվանացման մեքենա
ներ. առևտրի ավտոմատներ. դռները փակելու
էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. կառավարման սար
քեր վերելակների համար. էլեկտրական ապա
րատներ պլաստմասսայե փաթեթավորումն երի
զոդման համար. վառելիք բաշխող պոմպեր
տեխնիկական
սպասարկման
կայանների
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքա
յին պոմպեր. պլաստմասսա վերամշակելու
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մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատուհան
ները բացելու համար. էլեկտրական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. հիդրավլի
կական 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 հենարան
ներ,
բացառությամբ
ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. էլեկտրական մեխահանիչներ.
փոշեկուլների
խոզանակներ.
դահուկների
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
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
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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. ածե
լիներ 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
դանակներ.
երիթակների
անցքահատներ.
արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
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). արգելանիվ
ն եր (ձեռքի գործիք
ներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիք
ներ). գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ.
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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
ծիքներ). գդալներ.
շերեփներ (ձեռքի
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. մազա
զերծման
նրբունելիներ.
ծովային
ճոպանաքանդիչներ. հորատներ ատաղձագոր
ծական աշխատանքների համար. դրոշմատպ
ման սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար.
ածելիների պատյաններ. խոռոչների գայլիկոն
ներ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր).
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր (ձեռքի գոր
ծիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտելու
մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների օղակ
ներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար.
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիք
ներ). ծալքավորման գործիքներ. ողորկման
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. մատ
նեքահանման դանակներ. գործվածքները ծալ
քավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյան
ներ. մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրա
կան հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր դու
րեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ.
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն
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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 այգեբանջարանոցային 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
վոր
դանակներ
(ձեռքի
գործիքներ).
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
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
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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. մազազրկ
ման
էլեկտրական
և
ոչ
էլեկտրական
հարմարանքներ. էլեկտրական գործիքների
հավաքակազմեր մատնահարդարման համար.
մամլակներ. ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի
գործիքների կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ
էլեկտրական դանակներ. պիցա կտրելու ոչ
էլեկտրական դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ
էլեկտրական դանակներ. նրբունելիներ թար
թիչները ոլորելու համար. թեք (անկյան տակ)
եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի
արահետները խնամելու համար. բուխարիների
փուքսեր (ձեռքի գործիքներ). ապարատներ
դաջվածքի համար. զմռնիտե խարտոցներ.
ձգովի մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկու
սիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ
էլեկտրական ատրճանակներ ճեղքերը փակելու
համար. մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի
գործիքներ). դանակներ ստեղծագործական
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն
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դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե սղոցիկ
ներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների եզրակները
սրելու համար եզրակներ հատելու ձեռքի գոր
ծիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ. մածկիչներ
նկարիչների համար. դուրեր քանդակագործ
ների համար. սեղանի պլաստմասսայե գդալ
ներ, պատառաքաղներ և դանակներ. սեղանի
մանկական գդալներ, պատառաքաղներ և
դանակներ. քերակներ դահուկների համար.
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների
կոթեր. դանակների կոթեր. գերանդիների
մետաղական կոթեր. ձեռքով կառավարվող
պարուրաձև բանջարակտրատիչներ. բանջա
րամաքրիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ
դուրս հանովի սայրով. մազ հյուսող էլեկտրա
կան գործիքներ. ներկեր խառնելու փայտիկներ.
գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող ձեռքի գործիք
ներ. միրգ կտրող դա
նակ
ներ. մրգի մի
ջու
կը
հանելու դանակներ. խոհանոցային մանդոլին
ներ. ճանկեր մսի համար. մանրէազերծված
գործիքներ մարմն ի պիրսինգի համար. մազա
հեռացման լազերային սարքեր, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
վթարային մուրճեր. բանջարեղենի դանակներ.
կտրատելու
պատառաքաղներ.
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
բանկաներ.
Էլեկտրական
կուտակիչների
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղ
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
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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 ապակի
ներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրակա
նություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրակա
նություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեն
ներ. օբյեկտիվ
ն 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
մատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
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
քեր.
մագնիսական
ժապավենների
վրա
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապավեն
ներ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
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
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վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվա
գարկիչների
տոնարմն եր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավո
րանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալուխների
պարուտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիվ
ն երի (թափանցա
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. լոգա
րիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. բացովի
տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չափիչ գոր
ծիքներ). լուսապատճենման ապարատներ.
կինոնկարահանման
խցիկներ.
մազական
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառությամբ արհեստական շնչառության
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմա
պանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակար
գավորման
սարքեր.
լուսանկարչական
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
րական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամակա
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. լուսապատճեն
ման սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստա
տիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր.
թորանոթներ. թորանոթները պահող հարմա
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րանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա).
օբյեկտիվ
ն 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
ցիոն
ֆիլմեր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
մետաղադետեկտորներ
արդյունաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնար
ներ.
դետեկտորներ.
լուսանկարչական
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). դիա
պոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր. լու
սանկարչական ապարատներ. դիապոզիտիվ
ն եր
(լուսանկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորու
թյուն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակ
ցիոն
ապարատներ
(մանրազննություն).
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ
նագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր).
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). բաշ
խիչ կառավարակետեր (էլեկտրականություն).
չափակարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր.
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի մակար
դակի ցուցիչներ. հրշեջային փրկասանդուղք
ներ. բռնկումային լամպեր (լուսանկարչություն).
հեռախոսափողեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր)
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատող
ների դեմքը պաշտպանող վահաններ. էկրան
ներ (լուսանկարչություն). լուսանկարչության
մեջ օգտագործվող չորացման հարմարանքներ.
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ.
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). գալ
վանական տարրեր. էլեկտրական գծերի
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. էլեկտրա
կան ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
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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
հովող
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
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).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
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
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
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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
չափներ.
լամպեր
լուսանկարչական
լաբորատորիաների
համար.
օպտիկական
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
չափներ
(մանոմետրեր).
շրջադիտակներ.
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող մեխա
նիզմն եր հեռուստացույցների համար. մեգա
ֆոններ.
համակարգիչների
հիշողության
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (մետ
րեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագություն
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ
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
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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
ման
ռեզերվուարներ
(լուսանկարչություն).
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. ականջի ներդրակներ ջրասուզակների
համար. զանգեր (տագնապի ազդասարքեր).
կշռաքարեր. բևեռաչափներ. ռադիոհեռախո
սային կայաններ. ռադիոհեռագրական կայան
ներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ.
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից պաշտ
պանող կաթոդային սարքեր. ատամն ապաշտ
պանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ.
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ
արդյունաբերական նպատակների համար.
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգե
նյան ճառագայթման արտադրման (գեներաց
ման) ապարատներ և տեղակայանքներ,
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող
ների. ռենտգենյան խողովակներ, բացառու
թյամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների.
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող
սարքեր, բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա
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գործվողների. հեռախոսային ապարատներ.
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. սպեկտրադի
տակներ. էլեկտրական դիմադրություններ.
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական ջեր
մաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման
համար. շնչառական ապարատներ, բացառու
թյամբ արհեստական շնչառության ապարատ
ների. ռեոստատներ. բեզմեններ (կշեռքներ).
լուսային կամ մեխանիկական ազդասարքեր.
շաքարաչափներ. զոնդեր գիտական հետազո
տությունների համար. արբանյակներ գիտա
կան
հետազոտությունների
համար.
մեմբրաններ
գիտական
ապարատուրայի
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրակա
նություն). էլեկտրական փականներ. սեքս
տանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. կանխող
եռանկյուններ
անսարք
տրանսպորտային
միջոցների համար. ազդանշանների հեռակա
ռավարման էլեկտրադինամիկական ապարա
տուրա.
տրանսպորտային
միջոցների
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ.
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ.
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերար
տադրման սարքեր. խորազննման սարքեր և
մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ խորաչափ
ների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչ
ներ. գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ.
տարածադիտական ապարատներ. նվագար
կիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ).
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռագրա
սարքեր (ապարատներ). հեռուստացույցներ.
հեռագրալարեր. հեռակառավարման ապարա
տուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշարար
ներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղադի
տակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամա
նակը
գրանցող
սարքեր.
թեոդոլիտներ
(անկյունաչափ գործիքներ). թերմոստատներ
փոխադրամիջոցների համար. տոտալիզատոր
ներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. նվագարկիչ
ների
պտուտաթվերի
կարգավորիչներ.
հաղորդիչներ (հեռակապ). ճշգրիտ կշեռքներ.
խազքաշներ
(ռեյսմուսներ).
վակուումային
կաթոդային լամպեր (ռադիո). միզաչափներ.
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փոփոխաչափներ. նոնիուսներ վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական սար
քեր գողությունները կանխելու համար. լարման
կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ.
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագարկիչ
ների ասեղները փոխարինելու համար. լաբորա
տոր թորիչ ապարատներ. հալուն մետաղալար.
հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգ
ներ հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոց
ներ
հրազենի
համար.
պահպանական
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. էլեկտ
րական կոճերի հիմն ակմախքներ. լուսակայված
ժապավեններ. լույս արձակող կամ մեխանիկա
կան ճանապարհային նշաններ. փրկարար
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդալողան
ներ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմն ացույցան
կյունաչափներ).
կողմն ացույցներ.
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացառու
թյամբ պայթուցիկների. դրամարկղային ապա
րատներ.
ռենտգենյան
ապարատների
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների
համար. նույնականացման մագնիսական քար
տեր. փակող շերտով լուսատարրեր (ֆոտոէլե
մենտներ).
օպտիկական
խտաչափներ.
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ.
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ.
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների ստեղ
նաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղոր
դիչներ.
չիպեր
(ինտեգրալ
սխեմաներ).
կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակներ. փրկա
գոտիներ. քիմիական սարքեր և գործիքներ. լու
սակայված
կինոժապավեններ.
նյութեր
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր,
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների
ինկուբատորներ.
արևային
մարտկոցներ.
մեկուսացված
պղնձալար.
գազապարպիչ
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ լու
սավորության
համար
օգտագործվողների.
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ
ապարատներ
գիտական
նպատակների
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան էլեկտ
րական զանգեր. ակնոցների պատյաններ.
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր).
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հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ
ների զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր.
լուսանկարչական ապարատների կալաններ.
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. գնդա
կանթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ ազդալո
ղաններ. մեկուսատախտակներ ինտեգրալ
սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմատագ
րիչներ.
ժամանակագրիչներ
(ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայ
նա- տեսա). խտասկավառակներ (չվերագրան
ցելի).
համակարգչային
գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրա
յին ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր. կոմուտացման սար
քեր (տեղեկատվության մշակման սարքավո
րանք).
ճնշամեղմման
խցիկներ.
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման դիմա
պանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցա
սարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ
նավեր.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցե
սորներ.
մոդեմն եր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր
ներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպուլ յատորներ (կից սարքավո
րումն եր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտի
կական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության
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 (էլեկտ
րոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ
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բժշկական 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
տակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսանկարչու
թյուն). սմարթքարտեր (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
սաղավարտներ
սպորտսմենների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր.
համակարգչային
ներբեռնվող
ծրագրեր.
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
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.
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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-չի
պեր. DVD -նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լու
սացույցներ (ազդանշանային սարքավորումն եր).
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատակա
նացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
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. ռադիոտեսադայակ լսա-տեսասարքեր
երեխաներին հետևելու համար. տեսախցիկներ
երեխային հետևելու համար տեսադայակ.
օբյեկտիվ
ն երի լուսապաշտպանիչ բլենդներ.
պլանշետային համակարգիչներ. կոդավորված
բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. զրա
հաբաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկտ
րական
ձայնահաններ
(ադապտերներ).
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների
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համար. համակարգչային սարքավորումն եր.
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի
արտադրության համար. շարժական հեռախոս
ներ բջջային հեռախոսներ. հեռադիտական
նշանոցներ հրանոթների համար. թվային ստո
րագրություն. մարմն ի վրա կրվող սարքեր ֆիզի
կական ակտիվությանը հետևելու համար.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ
(չափիչ գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոց
ներ. սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ.
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող փրկա
րարական բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ
կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառավար
ման լծակներ համակարգիչների համար, բացա
ռությամբ
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
օգնականների (ԱԹՕ) համար. կշեռքներ ման
կիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջեր
մադիտման տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի
վերլուծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համա
կարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալ
ների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների համար լիցքա
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրա
կան և էլեկտրոնային սարքավորումն եր երաժշ
տական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականության
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության գլխա
դիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնա
յին
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ.
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ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային սիգա
րետների 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
կան
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբա
նյակային որոնիչներ. մատանու չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համա
կարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպոր
տային
միջոցների
համար.
գրպանի
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) օբյեկտիվ
ն եր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցուցասարքեր.
մագնիսառեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկա
կան նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լուսա
պատճենահանող
ապարատների
համար.
վահվահ ոտնակներ. հասակաչափներ. վարսա
հարդարների
համար
մանեկեն-գլուխներ
(ուսումն ական սարքեր). սարքեր վիրտուալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկա
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.
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պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). քվանտային կետե
րով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). աստիճա
նավորված
կաթոցիչներ,
բացառությամբ
բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով
օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական վար
դակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր համա
կարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշան
ներ. դյուրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտ
ներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծան
րագոտիներ
ջրասուզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային միջոցների կայանման տվիչ
ներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնե
լիս օժանդակելու համար մարմն ի լծասարքերր.
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
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
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դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. հեր
ձադանակներ.
ոտնամաններ
բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական ընդար
ձակիչներ. թքամաններ բժշկական նպատակ
ների
համար.
աղելարեր.
անվավոր
պատգարակներ հիվանդների համար. պատ
գարակներ հիվանդների համար. ոսկրաբուժա
կան իրեր. կալանդներ ճողվածքների համար.
կոշիկների սուպինատորներ (վերհակիչներ).
զսպաշապիկներ. կանյուլներ (փողակներ). ձեռ
նոցներ բժշկական նպատակների համար. հար
մարանքներ մարմն ի խոռոչները լվանալու
համար. գոտիներ բժշկական նպատակների
համար. կալանդներ հղիների համար. ոսկրա
բուժական գոտիներ. ատամն աբույժի բազկա
թոռներ.
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 բժշկական նպատակ
ների համար. հարմարանքներ կոշտուկները
կտրելու համար. կոսմետիկական մերսման
սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպատակների
համար. վիրաբուժական կտրող գործիքներ.
ինկուբատորներ բժշկական նպատակների
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար.
քերակներ լեզուն մաքրելու համար. ականջի
ունել յակներ. ատամն աբուժական շաղափներ.
ատամն աբուժական ապարատուրա և գործիք
ներ. բույթեր ատամն երի պրոթեզավորման
համար. ատամի պրոթեզներ. նշտարներ.
ատամն աբուժական հայելիներ. մատակալներ
բժշկական նպատակների համար. ներարկիչ
ներ ներարկումն երի համար. ջրաքաշման
փողակներ բժշկական նպատակների համար.
ջրի պարկեր բժշկական նպատակների համար.
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ բժշկա
կան նպատակների համար. էլեկտրասրտագիր
ներ.
զոնդեր
(զննաձողեր)
բժշկական
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նպատակների համար. պոմպեր բժշկական
նպատակների համար. ապարատուրա արյան
անալիզների համար. բազկաթոռներ բժշկա
կան կամ ատամն աբուժական նպատակների
համար. պղպջակային կաթոցիչներ բժշկական
նպատակների
համար.
մանկաբարձական
աքցաններ. ապարատուրա գալվանաթերապի
այի համար. ձեռնոցներ մերսման համար.
գաստրոսկոպներ
(ստամոքսադիտակներ).
բժշկական սառցապարկեր. արյունաչափիչներ.
ջրային մահճակալներ բժշկական նպատակ
ների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկումն երի համար. որովայնային բարձիկ
ներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնության դեմ. ուրոլոգիական
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսուֆ
լյատորներ. հոգնաներ. ուլտրամանուշակա
գույն լամպեր բժշկական նպատակների համար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակ
ների համար. գոլորշիարարներ բժշկական
նպատակների համար. միզաընդունիչ անոթ
ներ. ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական սար
քեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկա
կան
գործիքների
պիտոյատուփեր
(ճամպրուկներ). վերջավորությունների պրո
թեզներ. վիրաբուժական հայելիներ. հատուկ
կահույք բժշկական նպատակների համար.
մանկաբարձական
գործիքներ.
գոտիներ
պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր զարկե
րակի չափման համար. ակնադիտակներ. լսո
ղական օրգանները պաշտպանող միջոցներ.
արհեստական մաշկ վիրաբուժական նպատակ
ների համար. հենակների (անթացուպերի) ծայ
րապանակներ.
դեղահաբերը
ներածելու
հարմարանքներ. նախապահպանակներ. զար
կերակային ճնշման չափման սարքեր. քվարցա
յին լամպեր բժշկական նպատակների համար.
ռենտգենյան ապարատներ և տեղակայանքներ
բժշկական նպատակների համար. ռենտգե
նագրեր բժշկական նպատակների համար.
ռադիոգիտական ապարատներ բժշկական
նպատակների համար. ապարատներ ճառա
գայթային բուժման համար. վերակենդանաց
ման ապարատուրա. ռենտգենյան խողովակներ
բժշկական նպատակների համար. հարմա
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րանքներ
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
ների
համար.
թրթռամերսիչներ.
աչքի
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
հարման
ապարատներ
բժշկական
նպատակների համար. իրանակալներ բժշկա
կան նպատակների համար. ոչ քիմիական
հակաբեղմն ավորիչ միջոցներ. էլեկտրական
ծածկոցներ բժշկական նպատակների համար.
մազի պրոթեզներ. վիրաբուժական ծնկակալ

09/2

№ՄԱՍ 1

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. ախտո
րոշման ապարատներ բժշկական նպատակների
համար. գործիքներ էլեկտրաասեղնաբուժու
թյան համար. սրտախթանիչներ. բուժվող
հիվանդներին բարձրացնելու ամբարձիչներ.
դիմկալներ բժշկական անձնակազմի համար.
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրաբուժա
կան սավաններ. վիրաբուժական ներպատվաս
տիչներ
արհեստական
նյութերից.
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար.
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի դեֆիբրիլ յա
տորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարային ուղղոր
դիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ սարքեր.
բժշկության մեջ օգտագործվող օդաքաշ ապա
րատներ. հատուկ տարողություններ բժշկական
թափոնների համար. լանջագոտի (պահող
կալանդ). պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման
համար. էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ).
միկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար.
մարմն ի ֆունկցիոնալ խանգարումն երը վերա
կանգնելու համար ապարատուրա բժշկական
նպատակներով. ստենտներ. ականջի վիրախ
ծուծներ (ականջը պաշտպանելու հարմարանք
ներ). ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր
բժշկական նպատակների համար. հենասայ
լակներ սահմանափակ հնարավորություններ
ունեցող անձանց համար. տոմոգրաֆներ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. կորյակային ցանը բուժելու սարքեր.
սանրեր ոջիլների դեմ. քառակուսի հենարանով
ձեռնափայտեր
բժշկական
նպատակների
համար. ներդիտակ խցիկներ բժշկական նպա
տակների համար. սրտի աշխատանքը դիտար
կող սարքեր. սեղմող (կոմպրեսիոն) հագուստ.
սեքս-խաղալիքներ. ուղեղի էլեկտրախթանիչ
ներ. ներդրվող միջոցներ դեղերը մաշկի տակ
ներարկելու համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտ
ներ ոսկորի սևեռակման համար. բժշկական
մածկաթիակներ. ասպիրատորներ քթի համար.
պաշտպանիչ ատամն ակալներ ատամն աբուժա
կան նպատակների համար. դաշտանային
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թասակիկներ. շնչառական դիմակներ արհես
տական շնչառության համար. օրթոդոնտիկ
ռետինե կապեր. վերլուծիչներ մանրէների նույ
նականացման համար բժշկական նպատակնե
րով.
ապա
րատ
ներ
ԴՆԹ
և
ՌՆԹ
հետազոտությունների համար բժշկական նպա
տակներով. ցողունային բջիջների վերականգն
ման ապարատներ բժշկական նպատակներով.
մարմն ի ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարմն ի
կազմությունը հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի
մատների բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպա
տակների համար. հակառևմատիկ ապարան
ջաններ.
հակառևմատիկ
օղակներ.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. վիրաբուժական ռոբոտներ. ծծակներ
մանուկներին կերակրելու համար. ապարան
ջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի
անվավոր սայլակներ. 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 ապարան
ջաններ.
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. արհեստական նյութե
րից պատրաստված ոսկրային լցանյութեր.
ինհալատորների (ներշնչակների) խցիկներ.
բժշկական զննման համար սեղաններ. նանոռո
բոտներ բժշկական նպատակների համար.
կինեզիոլոգիայի ժապավեններ. բժշկական
սառեցնող սարքեր ջերմահարվածը բուժելու
համար. թերապևտիկ հիպոթերմիայում օգտա
գործելու համար նախատեսված բժշկական
սառեցնող սարքեր. հաբեր կտրող գործիքներ.
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հիգիենիկ դիմակներ բժշկական նպատակների
համար. ԼԱԴ դիմակներ թերապևտիկ նպա
տակների համար.
դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. երկաթու
ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային
փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
միջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտույքների հավաքակազմեր դողերի օդախ
ցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ).
կախոցների
մեղմիչներ
տրանսպորտային
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.
ավտոբուսներ.
հեռընթաց
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 անիվ
ն երի համար. տրանսպոր
տային
միջոցների
դողերի
փականներ.
երկաթուղային շարժակազմերի անիվ
ն երի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ
տրանսպորտային միջոցների համար. նավի
րաններ. 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 անիվ
ն եր. հեծանիվ
ն եր.
հենակներ հեծանիվ
ն երի համար. երկաթուղա
յին վագոնների սայլակներ. նավամակույկների
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտ
պանող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ.
կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. կեսոններ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
անիվ
ն եր
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տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկոցներ.
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի թափ
քածածկեր.
ավտոկցանքներ.
քարշակներ
(տրանսպորտային միջոցներ). ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմն երի
քարտեր, բացառությամբ շարժիչների. անվ
տանգության
գոտիներ
տրանսպորտային
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների անվակունդեր. շղթաներ հեծա
նիվ
ն 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
ներ.
երկաթուղային
տրանսպորտային
միջոցների թափարգելներ (բուֆերներ). հիդ
րավլիկական համակարգեր տրանսպորտային
միջոցների համար. հեծանիվ
ն երի ղեկեր. քնա
մահճակներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ողնակողեր (նավերի). հեծանիվ
ն երի
դողեր. հեծանիվ
ն երի ատամն անիվ
ն եր. արգե
լակներ հեծանիվ
ն երի համար. ցեխից, կեղտից
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվ
ն երի
համար. հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի անվա
կունդեր. հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիվ
ն երի համար. հեծանվային անվաճա
ղեր. հեծանիվ
ն երի անիվ
ն եր. թամբեր հեծա
նիվ
ն 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
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հակակշիռներ անիվ
ն 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 (անիվ
ն երի)
թասակներ. ֆուրգոններ (տրանսպորտային
միջոցներ). արգելակներ տրանսպորտային
միջոցների համար. անվակունդերի ամրակա
պեր. ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-սառ
նարաններ
(երկաթուղային
տրանսպորտ).
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. նավախելի թիեր. պատյան
ներ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
համար. լուսանցույցներ. հիդրոինքնաթիռներ.
հիդրոպլաններ. ննջավագոններ. շոգեշարժներ.
լոկոմոտիվ
ն եր. քարշուժային շարժիչներ ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների համար.
երկաթուղային
վագոններ.
ոտնատեղեր
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ուժային մեխանիզմն եր
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ռազմական տրանսպորտ. ռեակտիվ
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների համար. մոտոցիկլետներ. վազանցի
կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. ջրային տրանսպորտային
միջոցներ. նավեր. նավերի թիապտուտակներ.
թիեր կանոեի համար. հողմապակիներ. անվա
դողերի բութակներ. պահպանաշերտեր անվա
դողերը վերականգնելու համար. օդաճնշական
դողեր. տրանսպորտային միջոցների անվադո
ղեր. կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախ
ցիկներ դահուկների համար. եռանիվ տրանս
պորտային միջոցներ բեռների փոխադրման
համար. մանկասայլակներ. պատյաններ ման
կասայլակների համար. մանկական սայլակ
ների հետգցովի թափքածածկեր. պտուտակային
շարժասարքեր. տրանսպորտային միջոցների
անվաճաղեր. պրկման սարքվածքներ անվա
ճաղերի համար. վերելակներ լեռնագնացների
համար. կախոցների զսպաններ տրանսպոր
տային միջոցների համար. վագոն – ռեստորան
ներ. հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային
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միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետ
ների համար. մոտոցիկլետների սայլակներ.
նստոցներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմե
քենաներ). կառանասյուներ (ծովային). թիկնա
թոռով վերելակներ. թիակալներ. կործվող
(շրջվող) սայլակներ. թռչող ապարատներ.
տրանսպորտային
միջոցների
ընթացային
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային միջոց
ներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և հարմա
րանքներ
ճոպանուղիների
համար.
ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպանուղիներ. եռա
նիվ տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ
ցամաքային
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսա
յին տրանսպորտային միջոցներ. ինքնասոսնձ
վող
ռետինե
կարկատաններ
դողերի
օդախցիկները նորոգելու համար. տրանսպոր
տային միջոցների ներսի պաստառներ. մոպեդ
ներ.
պատուհաններ
տրանսպորտային
միջոցների համար. մարդատար ավտոմոբիլ
ներ.
հակահափշտակիչ
հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. շրջվող
սարքեր (վագոնների, վագոնետների մասեր).
զբոսանավեր. օդագնացության մեջ օգտագործ
վող ապարատներ, մեքենաներ և հարմարանք
ներ.
հակաշլացման
հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլների դողեր. ավտոմոբիլների թափքեր.
ավտոմոբիլների թափարգելներ. մեղմիչներ
ավտոմոբիլների համար. հակահափշտակիչ
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախառնիչներ. հեծանիվ
ն երի անվախուցեր.
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա
քային տրանսպորտային միջոցների փոխան
ցատուփեր.
ձեռնասայլակներ.
սայլեր.
հեծանիվ
ն 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
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կերպափոխիչներ ցամաքային տրանսպորտա
յին միջոցների համար. ազդանշանային ցուցիչ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
ծխատար խողովակներ լոկոմոտիվ
ն երի համար.
ղեկանիվ
ն եր տրանսպորտային միջոցների
համար. թամբերի պատյաններ հեծանիվ
ն երի
համար. սանիտարական տրանսպորտային
միջոցներ. անխուց դողեր հեծանիվ
ն 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 գոտի
ներ
տրանսպորտային
միջոցների
նստելատեղերի համար. արևապաշտպան հար
մարանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժա
հաղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. անվ
տանգության բարձիկներ (ավտոմոբիլների
անվտանգության միջոցներ). հեծանիվ
ն երի
զամբյուղներ. ավտոտներ. սայլակների անվակ
ներ (տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիվ
ն երի կողով
ն եր. սայլակներ մթերք
ների համար. ձնագնաց մեքենաներ. հեռակա
ռավարվող
տրանսպորտային
միջոցներ,
բացառությամբ խաղալիքների. ինքնագլորներ
(տրանսպորտային միջոցներ). նավի կայմեր.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ցոլալապտերների մաքրիչ
ներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմոբիլների
համար. պահեստային անիվ
ն երի պատյաններ.
շրջովի թափքով բեռնատար վագոնիկներ.
սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների վահա
նակների վրա. արգելակային սկավառակներ
տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահամեքենա.
շարժիչների հենարաններ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. ռազմական
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր.
կանոե. քաղաքացիական նշանակության անօ
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դաչու թռչող սարքեր. հետևի կողային դիտա
հայելիներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մոծակապաշտպան ցանցեր մանկա
կան սայլակների համար. տրանսպորտային
միջոցների կառավարման բռնակներ. անվա
րորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմեքե
նաներ).
մոտոռոլլեր.
սկուտերներ
սահմանափակ
հնարավորություններով
անձանց համար. ավտոմոբիլների մոխրաման
ներ. շղթաներ մոտոցիկլետների համար. մոտո
ցիկլետների շրջանակներ. մոտոցիկլետների
ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկլետների համար.
մոտոցիկլետների կողով
ն եր. պինդ դողեր
տրանսպորտային
միջոցների
անիվ
ն երի
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական
սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշտակ
ներ. հաշմանդամն երի սայլակներին հարմա
րեցված
ոտնամուշտակներ.
անվադողերի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ մանկասայլակնե
րին հարմարեցված պայուսակներ. հեռակառա
վարվող տրանսպորտային միջոցներ ստորջրյա
զննումն երի համար. ինքնավար ստորջրյա
տրանսպորտային միջոցներ ծովի հատակի
զննումն երի համար. սիլֆոններ միակցված
ավտոբուսների համար. էլեկտրական հեծանիվ
ներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոմեքենաներ.
ռոբոտացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու
թռչող խցիկներ (դրոն). ձկնորսական ձեռնա
սայլակներ. անիվ
ն երով վանդակավոր սայլակ
ներ. տրանսպորտային միջոցների անիվ
ն երի
պնդօղակներ.
սեղմակներ
նախատեսված
ավտոմեքենայի պահեստամասերը ավտոմեքե
նայի թափքին ամրացնելու համար. փրկարա
րական
սահնակներ.
էվակուատորներ.
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ հեծա
նիվ
ն եր փոխադրելու համար. հեծանիվի կցանք
ներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների համար.
բեռնատարներ
ներկառուցված
կռունկով.
առաքման դրոններ. տեսախցիկներով հեռա
կառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպտերներ.
ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռվող ինք
նագլորներ. ինքնահավասարակշռվող տախ
տակներ.
ինքնահավասարակշռվող
էլեկտրական ունիցիկլեր. տրանսպորտային
միջոցների ծածկերի ամրակներ. դողեր ձյունա
մաքրիչների համար. ջրասուզակի զանգեր.
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բաժակակալներ տրանսպորտային միջոցների
համար.
դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյութ.
հրետասայլեր (րետանիh). պայթուցիկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքնագնաց զենքեր. արցունքաբեր գազով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքր
ման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետա
նային զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր.
հարմարանքներ փամփշտակալները լցավորե
լու 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 վառոդ. վառոդ. արկեր (զենք).
ինքնաբոցավառվող նյութեր. հրատեխնիկա
կան միջոցներ. ատրճանակներ. ծանր հրանոթ
ների դարձյակներ. հրետանային հենարաններ.
նշանոցներ հրազենի համար, բացառությամբ
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
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նռնակներ. ազդանշանային ատրճանակներ.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
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).
կլարնետներ.
երաժշտական
գործիքների
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 գործիքներ.
մեխանիկական դաշնամուրների ձայնն ուժգ
նացնող կարգավորիչներ. քնարներ. մեդիա
տորներ (կնտնտոցներ) լարային գործիքների
համար. մանդոլիններ. ջութակների դնչափո
կեր. պարկապզուկներ. երաժշտական արկ
ղիկներ. նոտաները շրջելու հարմարանքներ.
երաժշտական
գործիքների
կամրջակներ.
եռանկյունիներ (երաժշտական գործիքներ).
օկարինաներ (իտալական երաժշտական կավե
փողային գործիք). երգեհոններ. երգեհոնների
օդատար խողովակներ. կաշի թմբուկների
համար. երաժշտական գործիքների ոտնակ
ներ. դաշնամուրների ստեղնաշարեր. դաշնա
մուրների նվագալարեր. դաշնամուրի ստեղներ.
փուքսեր երաժշտական գործիքների համար.
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երաժշտական գործիքների մեղմոցներ. թմբուկ
ներ (երաժշտական գործիքներ). դափեր (դահի
րաներ). տամտամն եր. կիսագնդաձև թմբուկներ
(գոսեր) (երաժշտական գործիքներ). տրոմ
բոններ (փողային երաժշտական գործիքներ).
շեփորներ. փողեր. երաժշտական գործիքների
կափույրներ. վիոլաներ. ջութակներ. քսիլո
ֆոններ. երաժշտական գործիքների ստեղ
ներ. մեղեդիների ձայնագրման ժապավեններ
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. փոկեր երաժշտական գոր
ծիքների 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
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
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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.
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
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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 մանածագործա
կան նպատակների համար. ածխածնային թել
քեր, բացառությամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկու
սիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար.
մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետի
նե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստմաս
սայե թելքեր, բացառությամբ մանածագործված
քայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. գործվածքներ
ապակեթելքից մեկուսացման համար. պլաստ
մասսայե թելեր, ոչ մանածագործական նպա
տակների համար. զտող նյութեր մասնակի
մշակված փրփրապլաստից. մեկուսիչ ժապա
վեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը խոչըն
դոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնե
լու 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
թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D տպագ
րության համար.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բերավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.

44
44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

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 շինարարա
կան
հիմն ակմախքներ.
նյութեր
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.
քվարց (որձաքար). սանդուղքի ոչ մետաղական
աստիճաններ. ջրատար ոչ մետաղական խողո
վակներ. ջրմուղի ոչ մետաղական խողովակ
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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 պատվածքներ. ոչ մետաղա
կան հուշարձաններ. մագնեզիական ցեմենտ.
շարժական ոչ մետաղական կառուցվածքներ.
մարմար. հատիկավոր ապակի ճանապարհ
ների գծանշման համար. արհեստական նյութե
րից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների
գծանշման համար. ոչ մետաղական ծածկա
րաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետաղական
կայմասյուներ. կաղնե տակառատախտակ.
շինարարական խճանկարներ. կաղապարվող
փայտանյութ. ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր
շինարարության համար ոչ մետաղական բեկ
վածքներ շինարարության համար. քսվածքներ
(շինանյութ). պատերի ոչ մետաղական երեսա
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պատվածքներ շինարարության համար. ջրամե
կուսացման ոչ մետաղական մակադրակներ
շինարարության համար. ձիթակն շինարարա
կան նպատակների համար. ոչ մետաղական
փակոցափեղկեր. ոչ մետաղական պարսպա
պատեր. ոչ մետաղական ցանկապատեր.
ագույցային ոչ մետաղական ցցեր. ազդանշա
նային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու և ոչ մեխա
նիկական պանելներ. պատերի ոչ մետաղական
շինարարական
երեսվածք.
սահադաշտեր
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր.
շինարարական քար. արհեստական քար.
խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից
պատրաստված իրեր. ոչ մետաղական հատակ
ներ. ոչ մետաղական առաստաղներ. շերտաձո
ղիկներ, շրիշակներ շինարարության համար. ոչ
մետաղական պատվածքներ շինարարության
համար. տանիքների ոչ մետաղական կղմինդր
ներ. ջրացատկի ոչ մետաղական աշտարակ
ներ, ցատկահարթակներ. ոչ մետաղական
դարպասներ. դռների ոչ մետաղական լողաթ
ներ դռների ոչ մետաղական փեղկեր. ոչ մետա
ղական հեռագրասյուներ. ոչ մետաղական
հավանոցներ. ոչ մետաղական չորսուներ.
հավաքովի ոչ մետաղական հարթակներ. քարե
տարողություններ. նյութեր ճանապարհային
պատվածքների համար. դռների ոչ մետաղա
կան շեմեր. եղեգ շինարարության համար.
ճանապարհային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու,
ոչ մեխանիկական նշաններ. ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական ազդանշաններ.
ավազ,
բացառությամբ
կաղապարախառ
նուրդի. շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ.
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական սիլո
սահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր.
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. 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
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա

09/2

№ՄԱՍ 1

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 հեծանիվ
ն երի կայան
ման
համար.
ճանապարհային
քարե
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
ղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
րական
ոչ
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ, պատկերներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. ոչ մետաղական մահարձան
ներ. գերեզմանի ոչ մետաղական քարակոթող
ներ.
ճանապարհային
ոչ
մետաղական
վթարային պաշտպանակներ. փոստարկղեր
քարից կամ աղ յուսից. եռակալված եղեգասեղ
միչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ մետաղա
կան խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումն երի
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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
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
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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. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
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 փղոսկրից. անկող
նային պարագաներ, բացառությամբ սպիտա
կեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ.
կախիչների
ոչ
մետաղական
կեռիկներ
հագուստի համար. ոչ մետաղական մեծ անոթ
ներ հեղուկների համար. սպասարկման սեղան
ներ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու համար.
անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ անձեռո
ցիկների, սրբիչների համար. բազմոցներ.
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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
ղական
փականակներ
տարողությունների
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. գրանց
ման ոչ մետաղական համարանշաններ. Հան
դերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
արմավենուց.
ցուցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագույրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
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անիվ
ն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողով
ն 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
ղական
կեռիկներ
հագուստի
համար.
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
դաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
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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
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
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
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
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ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու համար. անվավոր սեղանիկներ համա
կարգիչների
համար
(կահույք).
աճյունասափորներ. հողմազանգեր (զարդա
րանքներ). ներսի շերտավարագույրներ հյուսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ ընտանի կենդանիների համար.
ներսի պատուհանների շերտավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագույրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ.
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).
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գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա
յին
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
րացնովի
պատուհանի
ոչ
մետաղական
հոլովակներ պատուհանի ոչ մետաղական հոլո
վակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվացարա
նային պահարաններ (կահույք).
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
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վածք. ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե ման
վածք. վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և
մանվածքաթել արհեստական թելքերից. լցակա
րելու համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե
մանվածք.
մանածագործվածքային
թելեր
ապակեթելքից. ռետինե մանածագործական
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործական
ձգուն թելեր և մանվածքաթել. մանածագործ
վածքային թելեր պլաստմասսայե նյութերից.
նուրբ մետաղաթել ասեղնագործության համար.
թավաթել (մանվածք).
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղ
ներ կա
րի հա
մար. ասեղ
ներ բրդի սան
րագզիչ մեքենաների համար. ասեղներ կազ
մարարական
աշխատանքների
համար.
կարկատանի ասեղներ. ասեղներ թամբագոր
ծական աշխատանքների համար. հյուսելու շյու
ղեր. ճարմանդներ հագուստի համար. ջայլամի
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). կետի
բեղից շերտիկներ իրանակալների համար.
մազակապեր. դնովի մորուքներ. սեղմիչներ
մազերի համար. զարդարանքներ գլխարկների
համար. գործված, հյուսված կամ ոլորված իրեր
հարդարման, վերջնամշակման և զարդարման
համար. տրեզ. գնդեր լցակարի համար. կոճակ
ներ. սևեռակ – ճարմանդներ. ապարանջանբռնիչներ հագուստի թևքերը վեր բարձրացնելու
համար. թևկապեր. ճարմանդներ տաբատա
կալների համար. մետաղազարդեր (հագուստի
պարագաներ). ասեղնագործած իրեր. ճար
մանդներ գոտիների համար. սպիտակեղենի
թվային կամ տառային դրոշմն եր. կեռիկներ
կոշիկների համար. քուղեր կոշիկների համար.
զարդեր կոշկեղենի համար. կոշիկների մերակ
ներ. թավաթել (շքերիզային իրեր). դեկորա
տիվ իրեր մազերի համար. ծամկալներ մազերը
գանգրացնելու համար. հերակալներ. ծամկալ
ներ. ցանցեր մազերի համար. դնովի մազեր.
հյուսեր մազերից. սպիտակեղենի թվային
դրոշմն եր. օձիքները կոշտացնող տարրեր. քու
ղեր հագուստի համար. ճարմանդներ իրանա
կալների համար. տուփեր կարի պարագաների
համար. մատնոցներ. կեռիկներ ասեղնագոր
ծության համար. կեռիկներ (արդուզարդի իրեր).
կայծակ – ճարմանդներ. բարձիկներ գնդասեղ
ների համար. կեղծ եզրաշերտեր. ժաներիզ
ներ (ասեղնագործ). մաքոքներ ձկնորսական
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ցանցերի պատրաստման համար. արհեստա
կան ծաղիկներ. ծոպեր. արհեստական մրգեր.
զարդաքուղ. ծոպեր (արդուզարդի առարկա
ներ). զարդեր հագուստի համար. արհեստա
կան դրասանգներ. ժաբոներ (ժանյակավոր
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
պարագաներ).
կեռիկներ
իրանակալների
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
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ներ, բացի ձեռքի գործիքներից. ապլիկացիա
(արդուզարդի առարկաներ). արհեստական
բույսեր, բացառությամբ տոնածառերի. հավա
քակազմեր կարի համար. միջատաբանական
գնդասեղներ. ասեղնագործական ասեղներ.
հուռութներ (կախազարդեր), բացի թանկարժեք
իրերի, բանալիների օղակների կամ շղթաների
համար նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ.
Սուրբ Ծննդյան արհեստական դրասանգներ.
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:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202111		

(111) 33302

(220) 11.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 11.11.2030
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY
(442) 01.12.2020
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(540)

(511)
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, երկրաբաշխական, լուսան
կարչական, կինեմատոգրաֆիական, տեսաձայ
նային, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), թեստա
վորման, զննման, փրկության և ուսուցման սար
քեր
և
գործիքներ.
էլեկտրականության
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կու
տակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
կամ այլ տվյալների գրառման, հաղորդման,
վերարտադրման կամ մշակման սարքեր. գրառ
ված կամ ներբեռնվող մեդիա ֆայլեր, թվային
կամ անալոգային ձայնագրման և պահման
դատարկ տեղեկակիրներ. մագնիսական տեղե
կակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. կան
խավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմն եր. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. տեղեկատվության մշակման
սարքավորումն եր և համակարգիչներ. համա
կարգչին կցվող արտաքին սարքեր. կոստյում
ներ ջրասուզակության համար. ստորջրյա
սուզման դիմապանակներ. ականջի ներդրակ
ներ ջրասուզակների համար. քթասեղմիչներ
լողորդների և սուզորդների համար. ձեռնոցներ
ջրասուզակների համար. շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. համակարգչա
յին ներբեռնվող ծրագրեր. համակարգչային
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում հավել
վածների տեսքով շարժական սարքերի և
համակարգիչների համար. ներբեռնվող ծրագ
րային ապահովման հավելվածներ շարժական
սարքերի համար. ծրագրային արտադրանք
երրորդ անձանց համար կամ երրորդ անձանց
կողմից էլեկտրոնային վճարումն եր կատարելու
համար. իսկության ստուգման և հաստատման
ծրագրային արտադրանք. համացանցում տրա
մադրվող
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք. առցանց էլեկտրոնային հրատա
րակություններ (ներբեռնվող համացանցից,
կամ համակարգչային ցանցից, կամ համա

09/2

№ՄԱՍ 1

կարգչային
տվյալների
հիմն ապաշարից).
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում հաղոր
դագրությունների փոխանակման համար. ֆայ
լերի համատեղ օգտագործման ներբեռնվող
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ զվար
ճանքի ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր,
որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին դիտար
կել, լսել և խաղալու փորձ ձեռք բերել ձայնա-,
տեսա- և տեսալսողական տարրերի ցուցադրու
թյան կարգավորման և ընտրելու միջոցով. ներ
բեռնվող ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական
ֆայլեր և գրառումն եր մուլտիմեդիային զվար
ճանքի ծրագրերի և բովանդակության տեսքով.
կապի ներբեռնվող ծրագրային ապահովում
տվյալների, ձայնային, տեսանյութերի, պատ
կերների և գրաֆիկական տարրերի էլեկտրո
նային փոխանցման համար համակարգչային,
շարժական, անլար և հեռակապի միջոցով. ներ
բեռնվող ծրագրային ապահովում պատկեր
ների, գրաֆիկական տարրերի, ձայնա-,
տեսանյութերի և տեքստերի մշակման համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրային
արտադրանք համացանցի միջոցով տեղեկատ
վության, տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և
պատկերի էլեկտրոնային փոխանցման դյու
րացման համար. ներբեռնվող համակարգչային
ծրագրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս
օգտատերերին մասնակցելու համացանցային
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումն երին
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի միջոցով
տվյալներին, փաստաթղթերին, պատկերներին
և կիրառական ծրագրերին մուտքի հնարավո
րությամբ. ներբեռնվող համակարգչային ծրագ
րային արտադրանք հեռադիր համակարգիչներ
և համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու,
դրանց դիտելու և վերահսկելու համար. ներ
բեռնվող ծրագրային ապահովում ամպային
տեխնոլոգիաների համար. ամպային տեխնոլո
գիաների վրա հիմնված ներբեռնվող ծրագրա
յին ապահովում. ներբեռնվող էլեկտրոնային
հրատարակություններ. դյուրակիր համակար
գիչներ. լեփթոփ համակարգիչներ. շարժական
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ.
անձնական թվային քարտուղարներ. անձնա
կան մեդիանվագարկիչներ. շարժական հեռա
խոսներ. սմարթֆոններ. թվային խցիկներ.
մարտկոցներ, լիցքավորող սարքեր կուտակիչ
ների համար. համակարգչային աշխատակա
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յաններ.
համակարգչային
սպասարկիչներ
(սերվերներ). համակարգիչների և հեռակապի
սարքավորանք. համակարգչային ցանցային
հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, երթուղա
րարներ և կենտրոնացնող հանգույցներ. լարով
և անլար մոդեմն եր և հաղորդակցական քար
տեր և սարքեր. դյուրակիր համակարգիչների
բռնիչներ, համակարգիչների պայուսակներ.
կրակմարիչներ. համակարգչային սարքավո
րումն եր և ներբեռնվող ծրագրային ապահո
վում. համակարգչային ներբեռնվող ծրագրային
ապահովում (ներառյալ՝ համացանցից ներբեռն
վող ծրագրային ապահովում). ուղղորդող
համակարգեր ավտոմոբիլների համար. կոմ
պակտ սկավառակներ. թվային երաժշտություն
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի սար
քեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական հեռա
խոսների լսափողեր. շարժական հեռախոսների
լրասարքեր. ներբեռնվող խաղեր, նկարներ,
ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և երաժշտություն. ազդան
շանային
համակարգեր.
անվտանգության
խցիկներ. ռադիո և հեռուստատեսային հեռար
ձակման շարժական կայանքներ. հեռուստատե
սային
հեռարձակման
սարքավորումն եր.
խցիկներ. տեսախցիկներ. գլխին դրվող ական
ջակալներ. հեռախոսային ականջակալներ.
խոսափողեր. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի (GPS) ապարատներ և սարքավո
րումն եր. համակարգչային, էլեկտրոնային և
տեսախաղերի համար ներբեռնվող ծրագրեր և
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում (ներա
ռյալ՝ համացանցից ներբեռնվող ծրագրային
ապահովում). հեղուկաբյուրեղային տեսասար
քեր հեռակապի և էլեկտրոնային սարքավորում
ների համար. հեռուստատեսային կցուրդներ.
հեռակառավարման վահանակներ. տվյալների
պահման ծրագրեր. ակնոցներ (օպտիկա) և
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրոնային
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր,
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր.
ավտոմատ
դրամարկղեր,
բանկոմատներ.
էլեկտրոնային գրքեր. դատարկ տոներային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահա
նող ապարատների համար. ռադիո-տեսադա
յակ, լսա- տեսասարքեր երեխաներին հետևելու
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու
համար, տեսադայակ. օբյեկտիվ
ն երի լուսա
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պաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային համա
կարգիչներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D
ակնոցներ. հիշողության քարտեր տեսախա
ղերի սարքերի համար. ծրագրեր համակարգ
չային
տեսախաղերի
համար.
գրառված
ծրագրային
ապահովում
համակարգչային
խաղերի համար. ներբեռնվող ծրագրային
ապահովում համակարգչային խաղերի համար.
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում համա
կարգչային սեղանի խաղերի համար. թվային
մեդիա տարածելու սարքավորումն եր. համա
կարգչային հավելվածներ ձայնագրությունների,
տեսագրությունների, տեսանյութերի, երաժշ
տության և պատկերների տարածման համար.
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսախա
ղային ներբեռնվող ծրագրեր և ներբեռնվող
ծրագրային ապահովում (ներառյալ՝ համացան
ցից բեռնելի ծրագրային ապահովում). բիզնեսի,
էլեկտրոնային
առևտրի,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
ամպային-հաշվարկային,
հեռահաղորդակցման, համացանցի, բիզնես և
էլեկտրոնային առևտրի ուսուցման, վաճառքի,
մարքեթինգի և ֆինանսական կառավարման
ոլորտում ամսագրերի, հոդվածների, բրոշյուր
ների, թռուցիկների, տվյալների շտեմարան
ների,
տեղեկատվության,
ուսումն ական
նյութերի տեսքով բեռնելի էլեկտրոնային հրա
պարակումն եր. կիսահաղորդիչներ. կիսահա
ղորդչային
ինտեգրալային
սխեմաներ.
կիսահաղորդչային հիշողության չիպեր. կիսա
հաղորդչային հիշողության կարգավորիչներ.
կիսահաղորդչային հիշողության ինտեգրալա
յին սխեմաներ. կիսահաղորդչային պրոցեսոր
չիպեր. կիսահաղորդչային պրոցեսորներ. միկ
րոկառավարիչներ. միկրոկառավարչային բլոկ
ներ. ցածր էներգիայի միկրոկառավարիչներ.
սխեմային չիպեր. համակարգչային չիպեր.
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկներ. համակարգչային չիպեր և տեղեկատ
վության մշակման կենտրոնական բլոկներ՝
RISC-V (նվազեցված հրահանգների հավաքա
ծուով համակարգիչ) ճարտարապետությամբ.
հրահանգների հավաքակազմով համակարգչա
յին չիպեր և տեղեկատվության մշակման կենտ
րոնական
բլոկներ.
բոլոր
վերոհիշյալ
ապրանքներն ընդգրկված 9-րդ դասում.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
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դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար. լու
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ և
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գծագրա
կան և այլ պիտույքներ նկարիչների համար.
վրձիններ. գրամեքենաներ. ուսուցողական
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա
ռությամբ սարքավորումն երի). պլաստմասսայե
թերթեր, թաղանթներ և տոպրակներ փաթեթա
վորման համար. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ. գրքեր. բրոշյուրներ. պլակատներ.
քարտեր. տպագիր քարտեր. ծանուցատետրեր.
կատալոգներ. օրացույցներ. գնապիտակներ.
թղթից, ստվարաթղթից և պլաստմասսայից
ձեռքի պայուսակներ. արվեստում, արհեստում
և մոդելավորման ﬔջ օգտագործվող իրեր,
որոնք ընդգրկ
ված են ԱԾՄԴ 16-րդ դա
սում.
թղթից, պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից
պատրաստված փաթեթավորման և պահես
տավորման նյութեր. հեռախոսային, ֆաքսի
միլային, էլեկտրոնային փոստի և վեբ-կայքերի
տպագիր տեղեկատուներ. քարտեր՝ հաշվեքար
տերի, վարկաքարտերի, կանխիկի ստացման
քարտերի, վճարաքարտերի, հեռախոսային
քարտերի և նույնականացման քարտերի տես
քով, բացառությամբ ծածկագրված կամ մագնի
սական քարտերի. տպագրական արտադրանք
հանդիսացող մարքեթինգային և խթանիչ նյու
թեր. տպագիր գովազդային նյութեր. օգտագոր
ծողի ձեռնարկներ. ձևավորման և արվեստում
օգտագործվող նյութեր և միջոցներ. անձե
ռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. ճշտիչներ
և ջնջելու հարմարանքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). կրթական սարքավորուերﬓ,
այն է՝ մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական քենաներﬔ, տպարանային կլի
շեներ, դրոշմակներ (կնիքներ). թղթե ֆիլտրող
միջոցներ. արդյունաբերական թուղթ և ստվա
րաթուղթ. գումարի ծրարներ. գրասենյակա
յին մեքենաներ. լուսանկարների ալբոմն եր և
կոլեկցիոներների ալբոմն եր. սարքավորում
ներ տպագրական և կազմարարական աշխա
տանքների համար. կրթական պիտույքներ, այն
է՝ գրասենյակային ամրակներ, ալբոերﬓ, ջրա
ներկեր, մատիտներ. գեղարվեստական իրեր
թղթից և ստվարաթղթից. մակետներ ճարտա
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րապետների համար. գրելու և կնքելու նյու
թեր. կոլեկցիոներների քարտեր. ազդագրեր.
թղթե դրոշակներ և բաններներ. գունավորման
և գծագրման գրքեր. գործունեության գրքեր.
տպագրված
հրապարակումն եր.
թերթեր.
ամսագրեր. պարբերականներ. հանդեսներ.
էջանիշներ. հաշիվ
ն երի թերթիկներ. երեկույթ
ների ծրագրեր. ալբոմն եր երեկույթների համար.
ինքնագիր գրքեր. տպագիր կարգացուցակներ.
պիտակներ մեքենաների բամպերների համար.
պիտակներ. ալբոմն եր. պիտակների ալբոմ
ներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ. թղթե տոպրակներ. հրավիրա
տոմսեր. բացիկներ. թղթեր նվերների փաթե
թավորման համար. գրաֆինների և սեղանի
թղթե տակդիրներ. դրոշմակներ (կնիքներ).
փոստային դրոշմանիշեր կոլեկցիոն նպատակ
ների համար. հոբել յանական նամականիշեր.
անձնագրերի կազմեր. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթե
թավորելու համար. ազդագրերի թղթե կամ
ստվարաթղթե վահանակներ. թղթե կամ ստվա
րաթղթե գովազդային նշաններ. ալմանախներ.
ծանուցագրեր (գրասենյակային). հարմարանք
ներ լուսանկարներ սոսնձելու համար. ուղեբեռ
ների պահանջման թղթե հաշվեպիտակներ.
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրար
ներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար. ման
կական թղթյա կրծկալներ. թևքերով մանկական
թղթյա կրծկալներ. տոնական գունազարդ
թղթե դրոշակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. շշերի փաթեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղ
թից. թղթե կամ
ստվարաթղթե տուփեր. կտավ
ն եր նկարների
համար. կոնաձև թղթե տոպրակներ. կազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիր-գոր
գիկներ աշխատասեղանի համար. դիագրամ
ներ (տրամագրեր). բռնիչներ փաստաթղթերի
համար (գրասենյակային պարագաներ). բլոկ
նոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, գծագ
րության համար. գծագրական պիտույքներ.
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ).
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
փորագրանկարներ. փորագրման տախտակ
ներ. արձանիկներ, պատկերներ պապիեմա
շեից. ստվարաթղթից արձանիկներ. թղթե
արձանիկներ. քարտարաններ (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ
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ծաղկամաններ). թռուցիկներ (գովազդային
թերթիկներ). թղթապանակներ փաստաթղթերի
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ
ներ աղբի համար. աշխարհագրական քար
տեզներ. նվերի փաթեթավորման տոպրակներ
և պայուսակներ. նվերների տուփեր. փայլեր
գրասենյակային նպատակների համար. գծան
կարչական տպագիր նյութեր. գրաֆիկական
(գծանկարչական) պատկերներ. ստվարաթղթե
տուփեր բոլորագլխարկների համար. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. կնիքների, դրոշ
մակների կալիչներ. կատալոգային քարտեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաք. թղթից
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. ռեգիստրներ
(գրքեր). արկղիկ պանակներ նամակագրության
համար. ամսագրեր (պարբերական). դասագր
քեր (ձեռնարկ). գծանշիչ գրիչներ (գրասենյա
կային). տակդիրներ գարեջրի գավաթների
համար. մոդելավորելու համար կավ. ծեփա
նյութեր. սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
կավե կաղապարներ մոդելավորման համար
(նյութեր նկարիչների համար). երաժշտական
բացիկներ. անձը հաստատող փաստաթղ
թերի բռնիչներ (գրասենյակային պիտույքներ).
անվանական բաջեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր
պատրաստված օսլայից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, խծուծ
ման) նյութեր. բլոկնոտներ (գրասենյակային
պիտույքներ). էջերը պահող բռնիչներ. ներկերի
սկուտեղներ. նկարչական վրձիններ. նկարա
կալներ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակ
ված. թղթե զտիչներ սուրճի համար. թերթերով
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). թղթե
անձեռոցիկներ մաքրելու համար. պրեսպապյե.
պապիեմաշե. գրչատուփեր. սեղմիչներ գրիչ
ների համար. մատիտների բռնիչներ. մատիտ
սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). մատիտներ. գրչածայրեր (գրա
սենյակային պարագաներ). պարբերական
մամուլ. լուսափորագրանկարներ. հենակալներ
լուսանկարների համար. գրչակոթեր. լուսան
կարներ (տպագրված). նկարներ. թղթե անձե
ռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու համար.
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղ
թից հայտարարությունների համար. պլաստ
մասսայե տոպրակներ ընտանի կենդանիների
թափոնները հեռացնելու համար. պղպջակա
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վոր պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման
կամ կշռաբաշխման համար. պլաստիկական
զանգված ծեփելու համար. դիմանկարներ.
փոստային նամականիշներ. փոստային բացիկ
ներ. տպված կտրոն
ներ. տպագր
ված նո
տա
ներ. ռետիններ ջնջելու համար. դպրոցական
պիտույքներ (գրասենյակային). զմուռս. կնիք
ներ (գրասենյակային պարագաներ). ձևվածք
ներ կա
րի հա
մար. նրբա
թի
թեղ. թղթե կամ
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երգարաններ.
բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. դրոց
ներ գրիչների և մատիտների համար. տրա
ֆարետներ. տոմսեր. թղթե անձեռոցիկներ
գրիմը հեռացնելու համար. զուգարանի թուղթ.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կալկա
(մոմաթուղթ). հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. գրենական պիտույք
ների
հավաքակազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու պիտույքներ. գրենական
պիտույքներ. փոստային թուղթ. ջնջոցներ
գրատախտակի համար. վերը նշված բոլոր
ապրանքների մասեր և կցամասեր. բոլոր վերո
հիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 16-րդ դասում.
դաս 25. հա
գուստ. կո
շիկ. գլխի զար
դա
րանքներ. գոգնոցներ. մանկական և նորածին
ների հագուստ. բաղնիքի խալաթներ. բաղնիքի
սանդալներ և հողաթափներ. լողազգեստներ.
լողավարտիքներ. լողափի զգեստներ. գոտիներ
(հագուստ). բերետներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
հագուստի ճարմանդներ. կրծկալներ. բրիջի
ներ. լիֆեր. հովարներ գլխարկների համար.
կեպիներ. ջրցողի գլխարկներ. ամենօրյա
հագուստ. կրծքակալներ. հագուստ մարմն ա
մարզիկների համար. կաշվե և արհեստական
կաշվե հագուստ. մանտոներ. օձիքի պաշտ
պանիչներ. հագուստի օձիքներ. կոմբինեզոն
ներ (հագուստ). առանց քուղերի սեղմիրաններ
(գրացիաներ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
կոստյումն եր.
բազկապատներ.
հագուստ
հեծանվորդների համար. հագուստ նախա
տեսված պարելու համար. հանովի օձիքներ.
քրտնակալներ. խալաթներ. ականջակալներ
(հագուստ). ասեղնագործած զգեստներ. ֆեսեր
(արևել յան գլխարկներ). ձկնորսական բաճ
կոններ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքե
րի համար. փարաջա. մորթե թիկնոցներ.
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մորթիներ. սռնապաններ. փողքաժապավեն
ներ. կախակապեր. գաբարդիններ. գոտիներ
(ներքնազգեստ). ձեռնոցներ. գլխարկներ. թղթե
գլխարկներ. գլխակապեր. գլխի համար նախա
տեսված պարագաներ. կոշիկի կրկնակրունկ
ներ. գլխանոցներ (հագուստ). ժակետ. հագուստ
ջերսիից. ջեմպերներ. տրիկոտաժե հագուստ.
կանացի հագուստ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
պատրաստի աստառներ (հագուստի տար
րեր). հագուստի մասեր. տղամարդու հագուստ.
թաթպաններ.
գոտի-քսակներ
(հագուստ).
հագուստ ավտոմոբիլիստների համար. մուֆ
տաներ (հագուստ). փողկապներ. բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). գիշերազգեստ.
վերնազգեստ. արտահագուստ. վերարկուներ.
ննջազգեստ. վարտիքներ. թղթե հագուստ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. տակի շրջազգեստներ. կրծքի գրպանի
թաշկինակներ. գրպաններ հագուստի համար.
պուլովերներ. պիժամաներ. անձրևի ժամանակ
կրելու հագուստ. պատրաստի հագուստ. սարի
ներ. շարֆեր. կաշնեներ. շալեր. պլաստրոններ.
ներդիրներ շապիկների համար. շապիկներ
(բլուզներ). ուսերի փաթաթաններ. մայկաներ.
շրջազգեստներ. թասակներ (գլխարկ). կիսա
վարտիքներ. բլուզներ. զանգապաններ. ձմե
ռային հագուստ. կարճագուլպաներ. գուլպաներ
(երկար). սպորտային հագուստ. բութակ
ներ. սեպեր և մետաղական հարմարանքներ
սպորտային կոշիկների համար. կոստյումն եր.
գլխարկի հովար. տաբատակալներ. քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. սվիտերներ. լողազ
գեստներ. բոդի (կանացի ներքնազգեստ). կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. զուգագուլպաներ.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ցիլինդրներ.
փողքաժապավեններ. տաբատներ. չալմաներ.
ներքնաշոր. կիսավարտիքներ. ներքնազգեստ.
համազգեստ. կոշկերեսներ. քողեր (հագուստ).
բաճկոններ. հովարով գլխարկներ. բաճկոնակ
ներ. անջրանցիկ հագուստ. ռանտեր կոշիկների
համար. կրունկներ. ներբաններ (կոշկատա
կեր). միջատակեր. չսայթաքող հարմարանք
ներ կոշիկների համար. կոմբինեզոններ ջրային
դահուկների համար. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. բազկապատներ.
դաս 28. խաղեր և խաղային պարագաներ.
մարմն ամարզական և սպորտային պարագա
ներ և սարքավորումն եր, որոնք ներառված չեն
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այլ դասերում. տոնածառի զարդարանքներ.
խաղալու համար նախատեսված արձանիկ
ներ. թավշյա արձանիկներ. խաղալու համար
նախատեսված փափուկ արձանիկներ. սեղա
նի խաղեր. խաղագնդակներ. տիկնիկներ.
տիկնիկների համար մահճակալներ. տնակներ
տիկնիկների համար. ծծակներով շշեր տիկ
նիկների համար. տիկնիկների աքսեսուար
ներ. տիկնիկների հավաքածուներ. մահջոնգ.
անվավոր տախտակներ սահելու համար. հար
մարանքներ օճառի պղպջակներ բաց թողնելու
համար (խաղալիքներ). շարժական մասերով
խաղալիքներ. թավշե արջուկներ. դիմակա
հանդեսային դիմակներ. էլեկտրոնային խաղեր
և զվարճանքի սարքեր, բացի արտաքին ցու
ցադրման էկրանների կամ մոնիտորի օգտա
գործման համար նախատեսվածներից. տնային
ավտոմատներ տեսախաղերի համար և ձեռքի
ավտոմատներ տեսախաղերի համար՝ հեռուս
տատեսային ընդունիչներով չօգտագործվող.
խաղալիքներ.
վարպետության
ստուգման
խաղեր. կերպարային խաղալիք ֆիգուրներ
և դրանց աքսեսուարներ. խաղաքարտային
խաղեր. երեխայի բազմակողմանի զարգացման
համար նախատեսված խաղեր. բադմինտոն.
փուչիկներ. բասկետբոլի գնդակներ. լոգանքի
խաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. լողափի
գնդակ
ներ. «լո
բու պարկ» աթոռ
ներ. գնդիկ
ներով լցոնված տիկնիկներ. խաղալիքների
կառուցման բլոկներ. բոուլինգի գնդակներ.
պղպջակների պատրաստման հարմարանք
ներ և լուծման հավաքածուներ. շախմատի
հավաքածու. կոսմետիկական միջոցներ նմա
նակող խաղալիքներ. Սուրբ Ծննդյան գուլպա
ներ. հավաքածուների համար նախատեսված
խաղալիքներ. օրորոցի համար շարժական
մասեր (խաղալիքներ). օրորոցային խաղալիք
ներ. խաղալիք սկավառակներ. էլեկտրական
խաղալիքներ. սարքավորումն եր, որոնք նախա
տեսված են խաղաքարտային խաղերի համար.
ձկնորսական սարքեր. գոլֆի գնդակներ.
գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի գնդակների մարկեր
ներ. էլեկտրոնային խաղեր խաղալու համար
նախատեսված վահանակներ. հոկեյի տափօ
ղակ. փչովի խաղալիքներ. գլուխկոտրուկներ՝
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածուից (փազլներ). ցատկապարաններ.
օդապարուկներ. կախարդական հնարքներ.
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մանկական գնդակախաղ. մանիպուլ յատիվ
խաղեր. մեխանիկական խաղալիքներ. խաղա
լիք երաժշտական տուփեր. երաժշտական
խաղալիքներ. տնային խաղեր. խնջույքի
խաղեր. խաղաթղթեր. թավշյա խաղալիքներ.
խամաճիկներ. անվավոր չմուշկներ. ռետի
նե գնդակներ. ֆուտբոլային գնդակներ. հոլեր
(խաղալիքներ). սեղմելու համար նախատեսված
խաղալիքներ. փափուկ խաղալիքներ. սեղա
նի թենիսի սեղաններ. թիրախային խաղեր.
թենիսի գնդակներ. խաղի համար նախատես
ված կերպարային ֆիգուրներ. խաղալիք դույլի
և թիակի հավաքածուներ. խաղալիք մեքենա
ներ. խաղալիք սկուտերներ. խաղալիք ավտո
մեքենաներ. մանրակերտների հավաքածու
(խաղալիքներ). խաղային ֆիգուրներ. խաղա
լիք գանձատուփեր. խաղալիք բեռնատար
ներ. խաղալիք ժամեր. քամու ուժով աշխատող
խաղալիքներ. մանող գագաթներով և պտտվող
սկավառակներով խաղալիքներ. մանր՝ գեղե
ցիկ իրեր երեկույթների համար (ուշադրության
նշաններ). տոնական թղթե գլխարկներ. խամա
ճիկներ. խամաճիկների համար նախատեսված
պարագաներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների
համար նախատեսված մասեր և հարմարանք
ներ.
դաս 35 գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
խրախուսական պարգևատրումն երի և հավա
տարմության ծրագրերի կազմակերպում, գոր
ծարկում և վերահսկում. համացանցի միջոցով
տրամադրվող գովազդային ծառայություններ.
ռադիո և հեռուստատեսային գովազդի արտադ
րություն. հաշվապահական հաշվառում. աճուր
դային
վաճառք.
տոնավաճառների
կազմակերպում. հանրային կարծիքի ուսումն ա
սիրում. տվյալների մշակում. գործարար տեղե
կատվության
տրամադրում.
գովազդային
գործակալությունների
ծառայություններ.
երրորդ անձանց տրամադրվող գովազդային
ծառայություններ. տվյալների հիմն ապաշարի
կառավարում. տեղեկատվության հավաքում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարում.
գործարարության ասպարեզում խորհրդակցա
կան
ծառայություններ.
գործարարության
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայություն
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ներ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմն
ված իրադարձությունների, կոնֆերանսների,
ուսուցողական և ուսումն ական ծրագրերի և
սեմինարների ոլորտում. գործարարության
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայություն
ներ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմն
ված տվյալների տրամադրման ոլորտում.
գործարարության ասպարեզում խորհրդակցա
կան ծառայություններ առցանց համագործակ
ցության
և
համագործակցության
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գործարարության
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայություն
ներ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում.
գործարարության ասպարեզում նախագծերի
կառավարման ծառայություններ. գործարարու
թյան ասպարեզում նախագծերի կառավարման
ծառայություններ համացանցային տեխնոլոգի
այի վրա հիմնված իրադարձությունների, կոն
ֆերանսների, ուսուցողական և ուսումն ական
ծրագրերի և սեմինարների զարգացման,
ստեղծման,
գործընթացի
համակարգման,
արտադրության, գրանցման, հետևման և վերջ
նամշակման վերաբերյալ. շուկայի հետազոտ
ման
և
գործարարության
ասպարեզում
խորհրդակցական ծառայություններ. գործարա
րության
ասպարեզում
խորհրդակցական
ծառայություններ տեղային և համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ համա
կարգելով և տրամադրելով ուղղություններ գոր
ծարար
և
սպառողական
բազմազան
ապրանքների ու ծառայությունների մատակա
րարման համար. ապրանքների ու ծառայու
թյունների
վերաբերյալ
գործարարության
ասպարեզում տեղեկատվության տարածում
երրորդ անձանց համար տեղային և համաշ
խարհային համակարգչային ցանցերի միջոցով.
գործարարության ասպարեզում խորհրդակցա
կան ծառայություններ համաշխարհային համա
կարգչային ցանցերում վեբ-կայքի տրամադրման
վերաբերյալ, որի միջոցով երրորդ անձինք
կարող են առաջարկել և ստանալ ապրանքներ
ու ծառայություններ, վաճառել, որոշել առևտրա
յին ուղիների ու պատվերների կարգավիճակը և
կատարել միջազգային առևտուր ու պատվեր
ներ, կնքել պայմանագրեր և վարել բիզնես-գոր
ծարքներ.
առցանց
պատվերների
համակարգչայնացված
ծառայությունների
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տրամադրում. երրորդ անձանց ապրանքների
ու ծառայությունների գովազդ տեղային և
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի
միջոցով. միջազգային ներմուծման և արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ.
գովազդային
տարածքի
վարձույթ
հաղորդակցական միջոցներում. էլեկտրոնային
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և
առևտրային առցանց գնահատման ծառայու
թյուններ. սպառողական ապրանքների մանրա
ծախ առևտրի առցանց ծառայություններ.
խորհրդակցական ծառայություններ գործարա
րության ասպարեզում համաշխարհային համա
կարգչային
ցանցերում
ապրանքներ
ու
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար էլեկտրոնային վաճառատեղերի գոր
ծարկման ոլորտում. գործարարական աջակցու
թյան տրամադրում տեղային և համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի միջոցով բիզնեսգործարքների դյուրացման վերաբերյալ. կոր
պորատիվ
կառավարման
վերաբերյալ
խորհրդակցության տրամադրում. շուկայավար
ման և խթանման ծառայություններ. գովազդա
յին նյութերի տպագրում. ազատ տարածքների
վաճառք. գովազդային նյութերի տարածում.
գովազդային նյութերի թարմացում. գովազդա
յին նյութերի հավաքում համացանցում որպես
վեբ-էջեր օգտագործման համար. գովազդային
տարածքի վարձույթ. համակարգչային տվյալ
ների մշակում. տեղեկատվական ծառայություն
ներ
վաճառքի,
առևտրի
և
խթանման
վերաբերյալ. հեռախոսազանգերին պատաս
խանելու ծառայություններ երրորդ անձանց
համար. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. համացանցում տրամադրվող աճուր
դային ծառայություններ. անձնակազմի կառա
վարում. համաշխարհային համակարգչային
ցանցերի և համացանցի միջոցով տեղեկատ
վության տրամադրում վաճառքի, առևտրի,
գովազդի և խթանման վերաբերյալ. հաղոր
դակցական միջոցներում մանրածախ առևտրի
նպատակով ապրանքների ցուցադրում. սպի
տակեցնող միջոցների և լվացքի համար օգտա
գործվող այլ նյութերի, կաշին սպիտակեցնող
միջոցների, լվացքի համար օգտագործվող
գործվածքների փափկացուցիչների, մաքրման,
հարթեցման, քերող և հղկող պատրաստուկ
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ների, փայլեցնող պատրաստուկների, հղկող
կտորների, հղկող թղթերի, ապակու կտորների,
ապակու թղթերի, հատակի քսուքների, կոշիկի
քսուքների, կահույքի և հատակի լաքերի, լվա
ցող միջոցների (բացառությամբ արտադրական
գործառնությունների և բժշկական նպատակնե
րով օգտագործման համար նախատեսված
ների), քիմիական մաքրման պատրաստուկների
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, առցանց մանրածախ ծառայություն
ներ,
հանրախանութների
մանրածախ
ծառայություններ, սուպերմարկետների մանրա
ծախ ծառայություններ. մաքրման և փոշին
հեռացնելու նպատակով տարաներում ճնշման
տակ պահվող օդի, գունազերծող պատրաս
տուկների, լաքահանող պատրաստուկների,
պաստառների մաքրման միջոցների, ապակու
մաքրման հեղուկների, օդի բուրավետիչ պատ
րաստուկների, «ջոսս» ձողիկների, բժշկական
օճառների, ծաղիկների մզվածքի (օծանելիքներ)
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, առցանց մանրածախ վաճառքի
ծառայություններ, հանրախանութների ծառա
յություններ, սուպերմարկետների մանրածախ
ծառայություններ. մերսման ժելերի (բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վող ժելերի), արևապաշտպանիչ միջոցների,
արևայրուքի
միջոցների
(կոսմետիկա),
շրթներկի, շրթներկի պատյանների, մաշկի
խնամքի համար կոսմետիկ պատրաստուկների,
նիհարելու նպատակով օգտագործվող կոսմե
տիկ պատրաստուկների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց
մանրածախ ծառայություններ, հանրախանութ
ների մանրածախ ծառայություններ, սուպեր
մարկետների մանրածախ ծառայություններ.
կոսմետիկ
նպատակներով
օգտագործվող
սոսինձների, եղունգների խնամքի միջոցների,
դիմահարդարումը հեռացնող միջոցների, շամ
պունների, չոր շամպունների, կենդանիների
շամպունների, մազերի լոսյոնների, սափրվելուց
հետո օգտագործվող միջոցների, սափրվելու
պատրաստուկների, ատամի մածուկի, ատամ
նաբուժական սպիտակեցնող ժելերի, ոչ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվող բերանի
լվացման միջոցների, մազերի լաքի, մազերի
ներկի, քրտնելու դեմ միջոցների (արդուզարդի
պարագաներ), մարդու կամ կենդանիների
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համար
նախատեսված
հոտազերծիչների,
դեղագործական և անասնաբուժական պատ
րաստուկների, պատվաստանյութերի, արևայ
րուքի դեմ քսուքների, բժշկական նպատակներով
սանիտարական պատրաստուկների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառքի ծառայություններ,
առցանց մանրածախ ծառայություններ, հան
րախանութների մանրածախ ծառայություններ,
սուպերմարկետների մանրածախ ծառայու
թյուններ. մանրէազերծող պատրաստուկների,
կոնտակտային ոսպնյակների լուծույթների,
ամենօրյա միջադիրների (հիգիենիկ), ոտքերը
քրտնելու դեմ միջոցների, դիետիկ սննդի և
բժշկական կամ անասնաբուժական օգտագործ
ման համար հարմարեցված նյութերի, դեղա
գործական նպատակներով օգտագործվող
խմորիչի, բժշկական նպատակներով օգտա
գործվող շաքարի, մայր մեղվի կաթից սննդային
հավելումն երի, նորածինների սննդի, մարդու և
կենդանիների համար նախատեսված դիետիկ
հավելումն երի, սննդային հավելումն երի, վիտա
մինային
պատրաստուկների,
արևայրուքի
հաբերի, նիհարեցնող հաբերի, բժշկական
նպատակների համար օգտագործվող ծխախոտ
չպարունակող սիգարետների մանրածախ և
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց
մանրածախ ծառայություններ, հանրախանութ
ների մանրածախ ծառայություններ, սուպեր
մարկետների մանրածախ ծառայություններ.
սպեղանիների, վիրակապման միջոցների,
վիրաբուժական կտորների (հյուսվածք), վիրա
բուժական հյուսվածքապատվաստների (կեն
դանի
հյուսվածքներ),
ատամն երի
ծեփապատճենների նյութերի, ատամն ալցման
համար նախատեսված նյութերի, ատամն աբու
ժական քսուքների, բերանի խոռոչի խնամքի
համար բժշկական միջոցների, ախտահանիչ
միջոցների, մակաբույծներին, ֆունգիցիդներին,
հերբիցիդներին ոչնչացնելու համար պատրաս
տուկների, առնետների համար թույնի, շների
համար ռեպելենտների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց ման
րածախ ծառայություններ, հանրախանութների
մանրածախ ծառայություններ, սուպերմարկետ
ների մանրածախ ծառայություններ. հեռախոս
ների,
բջջային
հեռախոսի
լսափողերի,
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, էլեկտ
րոնային
ապրանքների,
մասնավորապես՝
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ռադիոների խցիկների, անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ), MP3 նվագարկիչների,
ձայնային ֆայլեր ձայնագրելու, ստեղծելու,
փոխանցելու, փոփոխելու և վերանայելու համար
շարժական և ձեռքի թվային էլեկտրոնային
սարքերի, բջջային հեռախոսների, շարժական
էլեկտրոնային
հաղորդակցման
սարքերի,
խցիկների, խտասկավառակների նվագարկիչ
ների, տեսաձայնագրիչների և տեսախցիկների,
հեռահաղորդակցական ապրանքների, համա
կարգչային սարքավորումն երի և համակարգ
չային ծրագրերի մանրածախ և մեծածախ
վաճառքի ծառայություններ, առցանց մանրա
ծախ ծառայություններ, հանրախանութների
մանրածախ ծառայություններ, սուպերմարկետ
ների մանրածախ ծառայություններ. մարտկոց
ների, լիցքավորման սարքերի, տվյալների,
տեղեկատվության, նկարների, ձայնի և (կամ)
պատկերի գրառման, ստացման, հաղորդման և
(կամ) վերարտադրման սարքերի ու սարքավո
րումն երի, վիրաբուժական, բժշկական, ատամ
նաբուժական և անասնաբուժական սարքերի և
սարքավորումն երի, մանկաբարձական գործիք
ների, բժշկական նպատակների համար ռենտ
գենյան ապարատների, տաք օդի թերապևտիկ
ապարատների,
բժշկական
նպատակների
համար էլեկտրական ծածկոցների, բժշկական
նպատակների համար տեստավորող սարքա
վորումն երի, արյան անալիզների համար
նախատեսված սարքավորումն երի, խուլերի
համար լսողական ապարատների, լսողական
օրգանները պաշտպանող միջոցների մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառքի ծառայություններ,
առցանց մանրածախ ծառայություններ, հան
րախանութների մանրածախ ծառայություններ,
սուպերմարկետների մանրածախ ծառայու
թյուններ. մերսման սարքերի, բժշկական նպա
տակների համար փչովի բարձերի, բժշկական
նպատակների համար փչովի բարձիկների,
ֆիզիկական վարժությունների համար ապա
րատուրայի (բժշկական նպատակներով օգտա
գործվող), բժշկական նպատակների համար
գոլորշիարարների, բժշկական նպատակների
համար ծխահարման ապարատների, առաջին
օգնության համար ջերմաճնշակների, բժշկա
կան կամ ատամն աբուժական նպատակների
համար բազկաթոռների, վերջավորությունների,
աչքերի և ատամն երի պրոթեզների, ոսկրաբու
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ժական իրերի, կարեր դնելու նյութերի, հոդերի
համար ոսկրաբուժական վիրակապերի, արհես
տական նյութերից վիրաբուժական ներպատ
վաստիչների, ծծակներով մանկական սննդի
շշերի, լեզուն մաքրելու համար քերակների
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, առցանց մանրածախ ծառայություն
ներ,
հանրախանութների
մանրածախ
ծառայություններ, սուպերմարկետների մանրա
ծախ ծառայություններ. բժշկական նպատակնե
րով
օգտագործվող
ռենտգենյան
լուսանկարների, թանկարժեք մետաղների,
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի,
տպագրական արտադրանքի, մագնիսական ու
ոչ մագնիսական ծածկագրությամբ քարտերի,
կահույքի, նկարների շրջանակների, տնային և
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, հախ
ճապակյա և ճենապակյա իրերի, գործվածք
ների, հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների,
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, երիզ
ների և ժապավենների, կոճակների, գնդասեղ
ների և ասեղների, արհեստական ծաղիկների,
գորգերի, հատակի ծածկոցների, խաղերի և
էլեկտրոնային խաղալիքների մանրածախ և
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց
մանրածախ ծառայություններ, հանրախանութ
ների մանրածախ ծառայություններ, սուպեր
մարկետների մանրածախ ծառայություններ.
արդյունաբերության, գիտության, լուսանկար
չության և գյուղատնտեսության մեջ օգտագործ
վող քիմիական նյութերի, ներկերի, արծնուկների
և լաքերի, անձնական հիգիենայի պարագա
ների, օճառների, օծանելիքների, կոսմետիկա
կան ապրանքների, մազերի և մարմն ի
լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող և սպի
տակեցնող պատրաստուկների, քսանյութերի,
վառելիքի, մոմերի, դեղագործական, անասնա
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների,
երկաթագործական և մետաղական սարքավո
րումն երի մանր մասնիկների, խոհանոցային
էլեկտրական սարքավորումն երի, կենցաղային
մաքրման նպատակով էլեկտրական սարքերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, առցանց մանրածախ ծառայություն
ներ,
հանրախանութների
մանրածախ
ծառայություններ, սուպերմարկետների մանրա
ծախ ծառայություններ. անձնական հիգիենայի
նպատակներով օգտագործվող էլեկտրական
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ապարատների և հաստոցների, դանակավոր
իրերի, պատառաքաղների և գդալների, ածելի
ների և ձեռքի գործիքների, համակարգիչների,
հաշվիչ մեքենաների, լուսանկարչական, կինե
մատոգրաֆիական և օպտիկական սարքերի ու
գործիքների, ակնոցների (օպտիկա) և արևա
պաշտպան ակնոցների, վիրաբուժական ու
բժշկական սարքերի ու սարքավորումն երի, լու
սավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման,
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և
սանիտարատեխնիկական սարքերի մանրա
ծախ և մեծածախ վաճառքի ծառայություններ,
առցանց մանրածախ ծառայություններ, հան
րախանութների մանրածախ ծառայություններ,
սուպերմարկետների մանրածախ ծառայու
թյուններ. փոխադրամիջոցների, հրազենի ու
հրավառելիքի, արծաթեղենի (սպասք, պատա
ռաքաղներ, գդալներ), արծաթից պատրաստ
ված արձանիկների, արծաթից պատրաստված
զարդերի, արծաթե ժամացույցների, ժամա
ցույցների և այլ ժամանակաչափ սարքերի,
երաժշտական գործիքների, ամսագրերի, քար
տերի, գրքերի, բրոշյուրների, պաստառների,
տպագիր
քարտերի,
շրջաբերականների,
կատալոգների, օրացույցների, գնապիտակ
ների, թղթից և ստվարաթղթից կրող պայուսակ
ների, թղթից կամ ստվարաթղթից գովազդային
տախտակների, փոստային բացիկների, շնոր
հավորական բացիկների, փաթեթավորման
համար թղթե տարաների, ստվարաթղթե արկ
ղերի, թղթե պայուսակների և պարկերի,
պիտակների (գրենական պիտույքներ), թղթե
գործվածքների և թաշկինակների մանրածախ և
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց
մանրածախ ծառայություններ, հանրախանութ
ների մանրածախ ծառայություններ, սուպեր
մարկետների մանրածախ ծառայություններ.
թղթե արձանիկների և մոդելների, խնջույքների
համար թղթե տոպրակների, թղթի, ստվա
րաթղթի, փաթեթավորման թղթի, թղթե քար
տերի, թղթե տուփերի, թղթագրենական
ապրանքների, նկարների, գրամեքենաների ու
գրասենյակային պիտույքների, փաթեթավոր
ման նյութերի, արդյունաբերական նպատակնե
րով օգտագործող ռետինի և պլաստմասսայի,
փաթեթավորման և մեկուսացման նյութերի
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու

60
60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

թյուններ, առցանց մանրածախ ծառայություն
ներ,
հանրախանութների
մանրածախ
ծառայություններ, սուպերմարկետների մանրա
ծախ ծառայություններ. կաշվի և կաշվի նմանա
կումն երի, դրանցից պատրաստված իրերի,
կաշվե գոտիների, կաշվե պայուսակների,
էլեկտրոնային
սարքավորումն երի
համար
կաշվե պատյանների, կանացի պայուսակների,
քսակների, դրամապանակների, կաշվե քար
տապանակների, պայուսակների, ճամպրուկ
ների, հովանոցների, հայելիների, ճոպանների,
պարանների, առասանների, ցանցերի, վրան
ների, մանածագործության համար մանվածքի
և թելերի, վերարկուների կախիչների, սպասքի
տակդիրների, դերձակի պարագաների, մահ
ճակալի և սեղանի ծածկոցների, խաղալիքների
և սպորտային պարագաների մանրածախ և
մեծածախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց
մանրածախ ծառայություններ, հանրախանութ
ների մանրածախ ծառայություններ, սուպեր
մարկետների մանրածախ ծառայություններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների, մսի, ձկան,
թռչնամսի, պահածոյացված, չորացված և ջեր
մամշակման ենթարկված մրգերի և բանջարե
ղենի, ջեմերի, մուրաբաների և մրգային
սոուսների, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի,
սննդային յուղերի և ճարպերի, մշակված
ընկույզների, չոր ընկույզների, ուտելի ջրիմուռ
ների (պահածոյացված, չորացրած կամ եփած),
ջրիմուռների (համեմունք), թարմ ջրիմուռների,
կարտոֆիլի չիպսերի, ձվի գլանափաթեթների,
մանրացված վարսակի, թեթև նախաճաշերի,
քաղցրավենիքի, համեմունքների, կաթով թեյի
(կաթը չգերակշռող), չոր մրգային արտադ
րանքների, պահածոյացված մրգերի, պահածո
յացված մսի և ծովամթերքի, բանջարեղենային
պահածոների, ձիթապտղի յուղի, կաթի փոշու,
կաթով թեյի (կաթը գերակշռող), զովացուցիչ
խմիչքների (ըմպելիքներ), գինու, ճապոնական
սակեի
(լիկյորներ),
մրգային
գինիների,
փրփրուն գինիների, սուրճի, թեյի, կակաոյի,
շաքարի, բրնձի, ալ յուրի, հացի և տորթերի,
համեմունքների, թարմ մրգերի և բանջարե
ղենի, գարեջրի, հանքային ջրերի, մրգահյու
թերի և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների,
ալկոհոլային խմիչքների, ծաղիկների, ծաղ
կեփնջերի, ծաղիկների և բույսերի համար ծաղ
կամանների և ամանների, ծխախոտի, ծխելու
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պիտույքների և լուցկիների մանրածախ և մեծա
ծախ վաճառքի ծառայություններ, առցանց ման
րածախ ծառայություններ, հանրախանութների
մանրածախ ծառայություններ, սուպերմարկետ
ների մանրածախ ծառայություններ. վերոնշյալ
ապրանքների
մանրածախ
և
մեծածախ
վաճառքի ծառայությունների տրամադրում նաև
առցանց հանրախանութների կամ սուպերմար
կետների միջոցով, որոնք հնարավորություն են
տալիս հաճախորդներին հարմարավետորեն
դիտել և գնել այդ ապրանքներն ընդհանուր
համացանցային կայքից, մանրածախ և մեծա
ծախ առևտրի կետերից, ապրանքների ընդհա
նուր
կատալոգից
փոստով
կամ
հեռահաղորդակցման միջոցներով. գովազդ
ուղիղ փոստի միջոցով. գնման և վաճառքի գոր
ծակալությունների ծառայություններ. ապրանք
ների ընտրում և գնում անհատների և
ձեռնարկատերերի համար. ծառայությունների
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). քար
տուղարների ծառայություններ. վիճակագրա
կան
տեղեկատվության
տրամադրում
գործարարության ասպարեզում. ցուցահան
դեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. առևտրային
աջակցություն
բաժանորդների
ցուցակի
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ.
հետազոտություններ գործարարության ասպա
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության
ասպարեզում՝
համացանցի
միջոցով վաճառքի իրականացման համար.
գործարարության ուղղորդման և աշխատող
ների տեղավորման ծառայություններ. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. լրագրերի բաժանորդագրու
թյան կազմակերպում երրորդ անձանց համար.
փաստաթղթերի վերարտադրում. վերագրա
ռում (ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում).
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. հաճա
խորդների
հետ
փոխհարաբերությունների
կառավարում. գործարարության կառավարման
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի ոլոր
տում. գործերի կառավարում և վարչարարա
կան
գործունեություն
գործարարության
ասպարեզում հովանավորության ծրագրերի
վերաբերյալ. հաշվապահական ծառայություն
ներ. բարեգործական ծառայություններ, այն է՝
վարչարարական գործունեություն գործարա

61
61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

րության ասպարեզում կամավոր ծրագրերի և
հասարակական աշխատանքների նախագծերի
կազմակերպման և իրագործման վերաբերյալ.
վաճառակրպակների վարձույթ. առևտրային և
գործարարության ասպարեզում կոնտակտային
տվյալների տրամադրում. որոնողական համա
կարգերի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթև
եկի
օպտիմալացում.
գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային միջնորդության ծառայու
թյուններ. արտահաստիքային ծառայություններ
տրամադրողների
գործերի
կառավարում.
երրորդ անձանց առևտրային գործարքների
վերաբերյալ բանակցությունների և եզրակացու
թյունների տրամադրում. համակարգչային
տվյալների հիմն ապաշարում տվյալների թար
մացում և պահպանում. գործարար նախագծերի
կառավարում
շինարարական
օբյեկտների
համար. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության
տրամադրում գործարարության ասպարեզում.
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբե
րյալ խորհրդակցության, տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում. բոլոր վերո
հիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 35-րդ
դասում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա
հաղորդակցման ծառայություններ, մասնավո
րապես՝
հեռահաղորդակցման
ցանցերի
միջոցով տեղեկատվության փոխանցման և
ընդունման ծառայություններ. համացանցային
տեխնոլոգիաների հիմքով մուլտիմեդիային
հեռուստակոնֆերանսների, տեսակոնֆերանս
ների և առցանց հանդիպումն երի կազմակերպ
ման ծառայություններ, որը մասնակիցներին
թույլ է տալիս կատարել փաստաթղթերի, տվյալ
ների և պատկերների համաժամանակյա և ոչ
համաժամանակյա դիտում. համատեղ օգտա
գործում, հրապարակում, խմբագրում և քննար
կում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) միջոցով.
հաճախորդներին վեբ-հավելվածների, հեռա
կոնֆերանսների, տեսակոնֆերանսների և հան
դիպումն երի
արտադրողականության,
արդյունավետության և կարգավիճակի վերա
բերյալ առցանց հաշվետվությունների առցանց
մուտքի տրամադրում. օգտատերերին համա
ցանցի միջոցով մասնավոր համակարգչային
ցանցեր ապահով հեռակա մուտքի տրամադ
րում. առցանց համագործակցության ծառայու
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թյուններ օգտագործողներին, կիրառական
ծրագրերին, հիմն ահարթակներին, համատեղ
օգտագործվող փաստաթղթերին, տվյալներին,
հանձնարարությունների
ցուցակներին
և
քննարկման ֆորումն երին՝ մուտքի ապահով
մամբ. համաշխարհային համակարգչային ցան
ցերում
համակարգչային
հիմն ապաշարին
հասանելիության տրամադրում՝ համակարգչա
յին ցանցերում հասանելի տեղեկատվության,
տվյալների, վեբ-կայքերի և պահոցների որոն
ման և վերստացման համար. օգտատերերին
համակարգչի միջոցով հասանելի էլեկտրոնա
յին հրապարակումն եր. հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային տախտակների, հիմն ապաշար
ներին և տեղեկատվություն պարունակող
համակարգչային հիմն ապաշարին հասանելիու
թյան տրամադրում. զրուցասրահների գործար
կում
(զրուցասրահների
ծառայություններ).
օգտագործողներին համաշխարհային համա
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր բազ
մակի մուտքի տրամադրում լայնածավալ
տեղեկատվության փոխանցման և տարածման
համար. համաշխարհային համակարգչային
ցանցերի վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում,
որի միջոցով երրորդ անձինք կարող են առա
ջարկել ապրանքներ և ծառայություններ,
տեղադրել և իրականացնել պատվերներ, կնքել
պայմանագրեր և կատարել գործարքներ.
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի
ինտերակտիվ վեբ-կայքեր երրորդ անձանց
մուտքի
տրամադրում
տեղեկատվության
տեղադրման,
դիմումն երի,
պահանջներին
պատասխանելու, ապրանքների, ծառայություն
ների և բիզնես հնարավորությունների համար
պատվերներ տեղադրելու և կատարելու համար.
էլեկտրոնային հաղորդակցություն տեքստային
հաղորդագրությունների միջոցով վիրտուալ
զրուցասրահների ստեղծման համար. հաղոր
դագրությունների էլեկտրոնային տախտակ
ների
տրամադրում՝
ապրանքների,
ծառայությունների, ապագա հաճախորդների և
հնարավորությունների մասին համակարգչային
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների
հրապարակման և փոխանակման համար.
առցանց ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրա
տախտակների տրամադրում՝ համաշխարհա
յին համակարգչային ցանցերում նմուշների
հրապարակման, առաջխաղացման, վաճառքի
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և վերավաճառքի համար. էլեկտրոնային նամա
կագրության և էլեկտրոնային նամակների
վերահասցեագրման ծառայությունների տրա
մադրում. համակարգիչների և համակարգչա
յին
ցանցերի
և
համաշխարհային
տեղեկատվական ցանցի միջոցով լսա- և տեսա
հաղորդակցություն. առցանց ինտերակտիվ
էլեկտրոնային գրատախտակներին և հիմն ա
պաշարներին համակարգչային հասանելիու
թյան և բաժանորդագրության տրամադրում.
էլեկտրոնային օրացույցի, հասցեների գրքույկի
և էլեկտրոնային տետրի հասանելիության տրա
մադրում տեղային և համաշխարհային համա
կարգչային ցանցերի միջոցով. համակարգչային
օգտատերերի միջև տվյալների փոխանակման
համար ուղղակի հաղորդակցության տրամադ
րում. համակարգչային հիմն ապաշարներին և
համացանցին հեռահաղորդակցման հասանե
լիության
տրամադրում.
համացանցային
հեռարձակման ծառայություններ. վեբ-հեռար
ձակման մասին բողոքների ներկայացման հար
թակի վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց
հիմն ապաշարի տրամադրում. էլեկտրոնային
կապի ծառայություններ. ինտերակտիվ հեռա
հաղորդակցության ծառայություններ. տեղե
կատվության (վեբ-կայքերի), համակարգչային
ծրագրերի և տվյալների հեռահաղորդակցում.
համակարգչային հիմն ապաշարին և համա
ցանցին հեռահաղորդակցական մուտքի և
կապուղիների տրամադրում. համաշխարհային
ցանցային սարքերին և կառուցվածքներին
հեռահաղորդակցական մուտքի տրամադրում.
համակարգչային տերմինալներով իրագործվող
կապ. օպտիկաթելքային կապ. համակարգչի
միջոցով հաղորդագրությունների, տեղեկատ
վության, տվյալների, փաստաթղթերի և պատ
կերների
փոխանցում.
էլեկտրոնային
միջոցներով տվյալների փոխանակման ծառա
յություններ. համակարգչի և հեռահաղորդակ
ցության ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի,
տվյալների, ձայնագրության, տեսագրության,
տեքստի և գրաֆիկայի էլեկտրոնային փոխա
նակում. ակնթարթային նամակագրության
ծառայություններ. բջջային հեռախոսներով
հաղորդակցության ծառայություններ. էլեկտրո
նային միջոցներով տվյալների հավաքագրում,
հաղորդում և առաքում. փոստային հաղորդագ
րությունների, լուսանկարների և (կամ) կինոֆիլ
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մերի վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպիսիք
են` նիշերի, հաղորդագրությունների, երաժշ
տության և պատկերների, հեռագրերի, տեղե
կատվության
և
տվյալների
հավաքման,
փոխանցման և տեղհասցնման ծառայություն
ներ մեխանիկական, էլեկտրոնային, հեռախո
սային,
տելեքսային,
մալուխային,
համակարգչային և արբանյակային եղանակով.
ձայնա- և տեսատվ յալների, անշարժ և շարժա
կան պատկերների և տվյալների փոխանցում,
հեռարձակում և ընդունում խտացված կամ
չխտացված տեսքով և իրական ժամանակում
կամ ուշացած. էլեկտրոնային նամակագրու
թյան,
կոնֆերանսների
և
պատվերների
փոխանցման ծառայություններ. տեսակոնֆե
րանսների ծառայությունների տրամադրում.
հաղորդակցություն
հաղորդագրությունների
էլեկտրոնային տախտակների միջոցով, որը
թույլ է տալիս օգտատերերին իրականացնել
իրական ժամանակում ինտերակտիվ զրույցներ
համակարգչային տերմինալի և հաղորդագրու
թյունների էլեկտրոնային տախտակների միջև,
որոնք պարունակում են ոչ շարժական և շար
ժական պատկերներ. տեղեկատվություն և ձայ
նային տեղեկատվություն, ինչպիսիք են՝ նիշերը.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակների տրամադրում՝ նամակների փոխանց
ման
համար.
առցանց
քննարկումն երի
ֆորումն երի տրամադրում. հաղորդակցության
ծառայություններ, մասնավորապես՝ տեքստա
յին և թվային նամակների ծառայություններ.
տեղեկատվության փոխանցում տվյալների
հաղորդակցությունների միջոցով՝ որոշումն երի
կայացմանն օժանդակելու համար. տեսահա
ղորդկացության համակարգերի միջոցով տեղե
կատվության փոխանցում. վեբ-կոնֆերանսների
ծառայությունների տրամադրում. հեռահար
տեսա- և (կամ) հեռախոսային կոնֆերանսների
հասանելիության և հարմարությունների տրա
մադրում. խորհրդատվության ծառայություններ՝
տվյալների և տեղեկատվության անվտանգ
փոխանցման ոլորտում. էլեկտրոնային տվյալ
ների հղումն երի տրամադրում. ֆաքսիմիլային
կապ. հաղորդակցությունների փոխանցում.
փեյջինգային ծառայություններ. մոդեմն երի
վարձույթ. հեռահաղորդակցման սարքավորում
ների վարձույթ. Էլեկտրոնային նամակների
ուղարկման. ստացման և վերահասցեագրման
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ծառայություններ.
հեռուստահեռարձակման
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստահաղոր
դումն երի հեռարձակում և փոխանցում. երաժշ
տական
հեռարձակում.
երաժշտության,
ֆիլմերի,
ինտերակտիվ
հաղորդումն երի,
տեսագրությունների, էլեկտրոնային համա
կարգչային խաղերի հաղորդում. առցանց
գնումն երի և ընդհանուր մանրածախ առևտրի
ծառայություններին վերաբերող տեղեկատվու
թյան փոխանցում. ըստ պահանջի տեսահա
ղորդման
ծառայություններ.
լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. բոլոր
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդակցության,
տեղեկատվության
և
խորհրդատվության տրամադրում։
դաս 39. փոխադրումն եր. ապրանքների
փաթեթավորում և պահեստավորում. ճանա
պարհորդությունների
նախապատրաստում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի ֆիզիկա
կան պահպանում էլեկտրոնային սարքերում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանում
էլեկտրոնային սարքերում. տեղեկատվություն
փոխադրումն երի հարցերով. միջնորդություն
փոխադրումն երի
դեպքում.
տրանսպորտի
լոգիստիկա. ապրանքների և ուղևորների
փոխադրում. փաթեթավորում. ծովային բեռնա
փոխադրումն երի միջնորդություն. ավտոմոբի
լային փոխադրումն եր. ավիափոխադրումն եր.
զրահապատ տրանսպորտով փոխադրումն եր.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. փոս
տային առաքում. փոխադրում խողովակաշարով.
փոստով պատվիրված ապրանքների առաքում.
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ
ների կամ ապրանքների առաքում). տրանս
պորտային ծառայություններ տրանսպորտի
կառավարման տեսքով. ավտոմեքենաների
վարձույթի
ծառայություններ.
ավտոմոբիլ
ների կայանատեղերի ծառայություններ. զբո
սանավով և (կամ) նավով ուղևորություններ.
ճանապարհորդությունների գործակալության
ծառայություններ. ճանապարհորդությունների
ամրագրում և ճանապարհորդական տեղեկատ
վական ծառայություններ. ճանապարհորդու
թյունների տոմսերի բաշխման ծառայություններ.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում և
դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց
տրամադրում՝ համակարգչային հիմն ապա
շարից կամ համացանցից. համացանցի կամ
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հեռահաղորդակցման
ցանցերի
միջոցով
ճանապարհորդությունների և տուրիզմի հետ
կապված տեղեկատվության տրամադրում.
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. կրուիզների
կազմակերպում. ճանապարհորդական շրջագա
յությունների համար փոխադրումն երի կազմա
կերպում. ճանապարհորդությունների տոմսերի
ամրագրում. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսաշր
ջիկների համար. երրորդ անձանց համար ուղև
որափոխադրումն երի կազմակերպում առցանց
հավելվածների միջոցով. ճանապարհների և
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. վարորդների ծառայություններ.
բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներ.
միջնորդություն նավավարձակալման դեպ
քում. փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս.
նավերի և (կամ) նավակների վարձակալության,
լիզինգի, Վաճառքի, գնման և (կամ) ամրագր
ման միջնորդություն. նավերը և (կամ) նավակ
ները փրկելու և խորտակված նավերի և (կամ)
նավակների վերհանման ծառայություններ.
նավատարի ծառայություններ. գազի բաշխում
և մատակարարում. էլեկտրականության բաշ
խում և մատակարարում. ջեռուցման բաշխում և
մատակարարում. ջրաբաշխում և ջրի մատակա
րարում. նավերի կառանման ծառայություններ.
պահեստների վարձակալություն. թռիչքային
տարածքների տրամադրում. վճարովի ավտո
ճանապարհների տրամադրում. անդամալույծ
ների բազկաթոռների վարձույթ կամ լիզինգ.
ավտոմոբիլների կայանատեղերի տրամադրում.
կայանատեղերի կառավարում. ինքնաթիռ
ների վարձույթ և (կամ) լիզինգ. պահպանման
բեռնարկղերի վարձույթ և (կամ) լիզինգ. հեծա
նիվ
ն երի վարձույթ և (կամ) լիզինգ. աբտոմո
բիլների վարձույթ և (կամ) լիզինգ. նավերի և
(կամ) նավակների վարձույթ և (կամ) լիզինգ.
ոչ շարժիչային փոխադրամիջոցների վարձույթ
և (կամ) վարձակալություն. մեխանիկական
կայանման համակարգերի վարձույթ և (կամ)
լիզինգ. բեռնային տակդիրների (պալետների)
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. կշռա
բաշխման և փաթեթավորման սարքավորում
ների վարձույթ և (կամ) լիզինգ. սառնարանների
վարձույթ և (կամ) լիզինգ. կենցաղային թափոնի
և աղբի հավաքում. արդյունաբերական թափո

64
64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

նի և աղբի հավաքում. նավագնացական համա
կարգերի վարձույթ. թռչող սարքերի վարձույթ.
բանկոմատների համալրում կանխիկ դրամով.
երկրորդային հումքի հավաքում (տրանսպորտ).
ապրանքների առաքում. թերթերի առաքում.
էներգիայի բաշխում. ծաղիկների առաքում.
նամակագրության նախավճարում. նավավարձ
(ապրանքների փոխադրում նավերով). ավտոտ
նակների վարձույթ. նվերների փաթեթավո
րում. ձիերի վարձույթ. հրթիռների արձակում
երրորդ անձանց համար. ուղեբեռի պահես
տավորման ծառայություններ. ավտոբուսների
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում.
կայանատեղի վարձույթ. սառցարանների վար
ձույթ. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ.
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
վարձույթ. տրակտորների վարձույթ. տրանս
պորտային միջոցների համար փակ կայանա
տեղերի վարձույթ. առևտրի ավտոմատների
համալրում. փրկարարական գործողություն
ներ (տրանսպորտ). ունեցվածքի փրկության
ծառայություններ. տաքսի ծառայություն. քար
շակում.
տեղեկատվություն
երթևեկության
վերաբերյալ. տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում. ապրանքների փաթեթավորում.
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբե
րյալ խորհրդակցության, տեղեկատվության և
խորհրդատվության տրամադրում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումն երի կազմակերպում.
տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատարա
կում (բացառությամբ գովազդային տեքստերի).
դիագրամն երի, պատկերների և լուսանկար
ների հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի և
պարբերականների հրատարակում. կրթություն,
դաստիարակություն, ուսուցում և դասավան
դում հեռահաղորդակցության, համակարգիչ
ների, համակարգչային ծրագրերի, վեբ-կայքերի
մշակման, էլեկտրոնային առևտրի, գործարա
րության կառավարման և գովազդի ոլորտում.
ինտերակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն,
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում.
զվարճությունների և ժամանցի կազմակեր
պում. ուսումն ական ծրագրերի, քննությունների
և որակավորումն երի մշակում. զվարճություն
ների կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային
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ինտերակտիվ միջոցներով. առցանց խաղա
յին ծառայություններ. համացանցի միջոցով
տրամադրվող էլեկտրոնային խաղեր. կրթու
թյան, դաստիարակության, ուսուցման, դասա
վանդման, զվարճությունների և ժամանցի,
սպորտային, սոցիալական և մշակութային միջո
ցառումն երի վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. առցանց էլեկտրոնային հրա
պարակումն երի (չբեռնվող) տրամադրում. երգի
մրցույթների կազմակերպում, վարում և անց
կացում. համերգների կազմակերպում, վարում
և անցկացում. միջոցառումն երի և մրցույթ
ների կազմակերպում, վարում և անցկացում
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով.
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների կազ
մակերպում, վարում և անցկացում. տոմսերի
վաճառքի գործակալություններ զվարճություն
ների և ժամանցի ոլորտում. համակարգչային
տվյալների հիմն ապաշարից կամ համացանցից
տեղեկատվության տրամադրում զվարճություն
ների կամ կրթության վերաբերյալ. համա
ցանցից թվային երաժշտության (չբեռնվող)
տրամադրում. MP3 ինտերնետային կայքերից
չբեռնվող թվային երաժշտություն ապահո
վում. տեսախաղերի, համակարգչային խաղե
րի, ձայնի կամ պատկերի, կամ կինոֆիլմերի
տրամադրում հեռահաղորդակցական կամ
համակարգչային ցանցերի միջոցով. առցանց
համակարգչային խաղերի և մրցույթների տրա
մադրում. համակարգչային հիմն ապաշարից
առցանց եղանակով տրամադրվող համակարգ
չային խաղերի ծառայություններ. խաղային
զվարճությունների ապահովման ծառայություն
ներ. առցանց չբեռնվող տեսանյութերի տրա
մադրում. համացանցից կամ համակարգչային
ցանցերից կամ համակարգչային տվյալների
հիմն ապաշարից տարածվող առցանց էլեկտ
րոնային հրապարակումն երի տրամադրում.
զվարճությունների և կրթական ծառայություն
ներ ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտու
թյան, կինոֆիլմերի, կենդանի կամ գրանցված
ձայնային, տեսա- կամ ձայնատեսային նյութերի
պլանավորման, արտադրման և բաշխման ոլոր
տում՝ վերգետնյա մալուխներով, արբանյակային
ալիքներով, համացանցով, անլար կամ լարա
յին համակարգերով կամ այլ կապի միջոցնե
րով հեռարձակման համար. զվարճությունների
ծառայություններ երաժշտության ոլորտում.
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ձայնագրությունների վարձույթ. ժամանցա
յին, կրթական, ուսումն ական, փաստագրա
կան և լրատվական ծրագրերի պատրաստում
հեռարձակման համար. լրագրողների ծառա
յություներ. մարզական և մշակութային միջո
ցառումն երի, ընթացիկ իրադարձությունների
և հրատապ, գլխավոր նորությունների վերա
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում արբա
նյակային հեռուստահաղորդման, համացանցի
կամ այլ էլեկտրոնային միջոցներով. հեռուս
տածրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինոֆիլմերի
արտադրություն. հեռուստածրագրերի պատ
րաստում և արտադրություն. տեղեկատվության,
տվյալների, պատկերների, ձայնի, երաժշտու
թյան, տեսատվ յալների, մուլտիպլիկացիայի և
տեքստերի տրամադրում ժամանցի և զվար
ճանքի նպատակով. խաղերի ծառայություն
ներ. ակումբային ժամանցային, սպորտային և
մարմն ամարզական սարքերի տրամադրում.
նվագախմբերի
ներկայացումն եր.
ակում
բային
զվարճությունների,
դիսկոտեկների,
նորաձևության ցուցադրումն երի և գիշերային
ակումբների ծառայություններ. զվարճության,
կրթության և մշակութային ծառայություննե
րին վերաբերվող ակումբային ծառայություն
ներ. կոնֆերանսների, նիստերի, կոնգրեսների,
սեմինարների ուսուցողական գիտաժողով
ն երի
կազմակերպում, անցկացում և տրամադրում.
հեռահաղորդակցության,
համակարգիչների,
համակարգչային ծրագրերի, ամպային հաշ
վարկների, վեբ կայքերի ձևավորման, էլեկտ
րոնային առևտրի, բիզնեսի կառավարման,
ֆինանսական կառավարման և գովազդի
վերաբերյալ կոնֆերանսների, նիստերի, կոնգ
րեսների, սեմինարների ուսուցողական գիտա
ժողով
ն երի կազմակերպում, անցկացում և
տրամադրում. ցուցահանդեսների, նորաձևու
թյան ցուցադրումն երի, գիտակրթական ցու
ցադրումն երի և մշակութային ցուցադրումն երի
ու ներկայացումն երի կազմակերպում և անց
կացում. պատկերասրահների և գեղարվեստի
գործերի ցուցահանդեսների ծառայություններ.
պատկերասրահների ծառայություններ գեղար
վեստի գործերի վարձակալման վերաբերյալ.
ուսուցողական ծառայություններ առողջության,
անվտանգության շրջակա միջավայրի պահ
պանման վերաբերյալ. սիգարների վերաբե
րյալ դասընթացներին, գինիների համտեսման
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դասընթացների տրամադրում. գիտակրթական
տեղեկատվության տրամադրում հետազոտա
կան նյութերի և դրանց գործակալությունների
վերաբերյալ. սեմինարների կազմակերպում,
պատրաստում, պլանավորում և կառավա
րում. կենդանիների վարժեցում. ուղղորդում
հեռարձակման ծրագրերի արտադրության
մեջ. ուսումն ական և ուսուցողական ծառայու
թյուններ մեքենաների, սարքերի ու սարքավո
րումն երի, ներառյալ՝ հեռարձակվող ծրագրերի
արտադրության համար օգտագործվող ձայ
նատեսային սարքավորումն երի գործարկման
վերաբերյալ. ձայնային և տեսաստուդիաների
տրամադրում. սպորտային սարքավորումն երի
տրամադրում. սարքավորումն երի տրամադ
րում կինոնկարների, ցուցադրումն երի, ներկա
յացումն երի, երաժշտական կամ ուսուցողական
դասընթացների համար. զվարճալի իրադար
ձությունների համար տոմսերի ամրագրման
գործակալություններ. կինոֆիլմերի (կինոժա
պավենների) վարձույթ և վարձակալություն.
երաժշտական գործիքների վարձույթ և վարձա
կալություն. հեռուստատեսային ծրագրերի վար
ձույթ և վարձակալություն. հեռուստացույցների
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը դուրս
տրամադրող գրադարանների ծառայություններ.
պահոցային բաժանմունքով գրադարանների
ծառայություններ. ենթագրման ծառայություն
ներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. նախա
պես գրանցված տեսաժապավենների վարձույթ.
խաղային ավտոմատների վարձույթ և վարձակա
լություն. արքադային խաղերի սարքավորումն երի
փոխատվություն. նկարների փոխատվություն.
լուսանկարչություն. թարգմանիչների ծառայու
թյուններ. բանավոր թարգմանիչների ծառայու
թյուններ. կրթական և ուսուցողական ծրագրերի
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում.
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի տրա
մադրում
հավաստագրման
վերաբերյալ.
նորությունների տրամադրում. վիճակախա
ղերի ծառայություններ. կրկնուսուցում. բոլոր
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդակցության,
տեղեկատվության
և
խորհրդատվության տրամադրում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումն եր. արդյունաբե
րական վերլուծումն եր և հետազոտություններ.
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համակարգչային ծրագրերի և սարքավորում
ների նախագծում և մշակում. կիսահաղոր
դիչների, կիսահաղորդչային ինտեգրալային
սխեմաների, կիսահաղորդչային հիշողության
չիպերի կիսահաղորդչային հիշողության կար
գավորիչների, կիսահաղորդչային հիշողության
ինտեգրալային սխեմաների, կիսահաղորդչային
պրոցեսոր չիպերի, կիսահաղորդչային պրոցե
սորների, սխեմայական կրիչների, համակարգ
չային չիպերի, տեղեկատվության մշակման
կենտրոնական բլոկների, RISC-V (նվազեց
ված հրահանգների հավաքածուով համակար
գիչ) ճարտարապետությամբ համակարգչային
չիպերի և տեղեկատվության մշակման կենտ
րոնական բլոկների, համակարգչային չիպերի
և սահմանված հրահանգների կառուցվածքով
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական
բլոկների վերաբերյալ հետազոտություններ և
մշակումն եր. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. համացանցով տեղե
կատվության, տվյալների, փաստաթղթերի
և պատկերների փոխանցման հետ կապված
համակարգչային ծառայություններ. կիրառա
կան ծառայություններ տրամադրողների (ASP)
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային
ծրագրերի հավելվածների կայքերի հոսթինգ
երրորդ անձանց համար. կիրառական ծառայու
թյուններ տրամադրողների (ASP) ծառայություն
ներ` համացանցային տեխնոլոգիայի հիմքով
կոնֆերանսների, ձայնային կոնֆերանսների,
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, փաս
տաթղթերի համատեղ մշակման, տեսակոնֆե
րանսների և ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում
ծրագրային ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող
ծրագրային ապահովում բազմաթիվ աշխա
տածրագրերի փոխգործելիությունը դյուրացնե
լու համար. առցանց ռեժիմում էլեկտրոնային
փոստի կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող
տեխնիկական օժանդակություն համակարգ
չային ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերա
բերյալ. համակարգչային սպասարկում, այն
է՝ գրանցված օգտատերերի համար առցանց
համայնքի ստեղծում քննարկումն երին մասնակ
ցելու, ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ համայնք
ներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր ստեղ
ծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու համար.
համացանցից օգտվողներին համակարգչային
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տեխնոլոգիայի վերաբերյալ խորհրդատվության
տրամադրում օժանդակ թեժ գծերի միջոցով.
համակարգչային սպասարկում համակարգչա
յին ցանցում տեղեկատվական ցուցիչների, կայ
քերի և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ.
որոնողական համակարգերի տրամադրում.
համակարգիչների, նոութբուք համակարգիչ
ների, շարժական համակարգիչների, դյուրակիր
համակարգիչների և ձեռքի համակարգիչների
նախագծում. անձնական թվային քարտուղար
ների և անձնական մեդիանվագարկիչների
նախագծում. շարժական հեռախոսների և
սմարթֆոնների նախագծում. թվային խցիկ
ների նախագծում. համակարգչային ծառայու
թյուններ. համակարգչային ծրագրավորում.
համակարգչային ամբողջականացման ծառա
յություններ. համակարգչային վերլուծություն.
համակարգչային
ծրագրավորում
վիրուս
ների դեմ պայքարելու համար. համակարգչա
յին համակարգերի ծրագրային ապահովման
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման նախագծում. համակարգչա
յին և տեսախաղերի ծրագրային ապահովման
նախագծում, մշակում, նորացում և արդիա
կանացում.
համակարգչային
համակարգի
նախագծում. վեբ-էջերի նախագծում և մշա
կում. վեբ-էջերի հոսթինգ երրորդ անձանց
համար. համակարգչային կիրառական ծրագ
րերի հոսթինգ տվյալների հիմն ապաշարներից
և համակարգչային ցանցերից տեղեկատվու
թյան որոն
ման և ձեռք
բեր
ման հա
մար. տեխ
նիկական տեղեկատվության տրամադրում
անմիջական օգտատերերի հատուկ խնդրան
քով հեռախոսային կամ համաշխարհային
համակարգչային ցանցերի միջոցով. խորհր
դակցական ծառայություններ համակարգչա
յին ծրագրային ապահովման վերաբերյալ.
համակարգչային
ծառայություններ
համա
կարգչային տվյալների հիմանապաշարների և
վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման համար.
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ստուգման և
գնահատման ծառայություններ. ճարտարա
պետական և նախագծային ծառայություններ.
շենքերի, գրասենյակների և բնակարանների
ինտերիերի դիզայն. համակարգիչների վերա

67
67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. ցան
ցային տեղեկատվական ծառայություններ,
մասնավորապես՝ համակարգիչների և ցան
ցերի վերաբերյալ տեխնիկական տեղեկատվու
թյան տրամադրում բիզնեսի ու էլեկտրոնային
առևտրի ոլորտում. ռիսկերի կառավարման
համակարգչային անվտանգության ծրագրերի
տրամադրում. համակարգչային անվտանգու
թյան վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում և համակարգչային անվտանգության
փորձարկման ծառայություններ. որակի երաշ
խավորման ծառայություններ. համակարգ
չային
ծառայություններ
գործարարության
ասպարեզում
գործարքների
վկայագրման
համար և դրանց վերաբերյալ հաշվետվու
թյունների պատրաստում. համակարգիչների,
էլեկտրոնային ցանցերի և տվյալների հիմն ա
պաշարների մուտքի հսկողություն (անվտան
գության ծառայություններ). համակարգչային
ցանցերի միջոցով տվյալների փոխանցման և
խմբակային գործարկման անվտանգության
ապահովում. խորհրդակցություն տվյալների
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ.
տեխնոլոգիական խորհրդակցություն հեռահա
ղորդակցության անվտանգության ապահով
ման վերաբերյալ. համակարգչայնացված կապի
ցանցերի անվտանգության ծառայություններ.
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի,
համաշխարհային վեբ-ցանցերի և համակարգ
չայնացված կապի ցանցերի անվտանգության
բնագավառում և տվյալների ու տեղեկատ
վության անվտանգ փոխհաղորդում. խորհր
դատվական ծառայություններ համացանցի,
համաշխարհային վեբ-ցանցերի և համակարգ
չայնացված կապի ցանցերի անվտանգության
ապահովման վերաբերյալ. տեղեկատվության
անվտանգության ապահովում. համակարգչա
յին անվտանգության նույնականացման ծառա
յություններ. էլեկտրոնային ստորագրության
առցանց նույնականացման ծառայություններ.
արտացանցային տվյալների պահուստային
պատճենում. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատ
վության տրամադրում համակարգչային տեխ
նոլոգիայի և ծրագրավորման վերաբերյալ.
աշխարհագրական
քարտեզներ
կազմելու
ծառայություններ. ամպային տեխնոլոգիաների
ծառայություններ. ամպային հոսթինգի տրա
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մադրման ծառայություններ. չբեռնվող ամպա
յին հաշվարկների օգտագործմամբ և ամպային
տեխնոլոգիաների հիմքով ծրագրերի ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում. տվյալ
ների էլեկտրոնային պահպանում. ամպային
տեխնոլոգիաների միջոցով վիրտուալ համա
կարգչային
համակարգերի
և
վիրտուալ
համակարգչային միջավայրի տրամադրում.
զվարճության ծրագրային ապահովման վար
ձույթ. առցանց չբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովման և համակարգչային
հավելվածների տրամադրում ձայնագրություն
ների, տեսագրությունների, տեսանյութերի,
երաժշտության և պատկերների տարածման
համար. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների
վերաբերյալ խորհրդակցության, տեղեկատվու
թյան և խորհրդատվության տրամադրում։
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20202130		

(111) 33303

(220) 16.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց մոխրագույն, մոխրագույն, բաց
և մուգ շագանակագույն, բրոնզագույն, կարմիր,
կապույտ, դեղին, գազարագույն, բաց և մուգ
վարդագույն, բաց և մուգ կապույտ, բորդո, բաց
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ)*. եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
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օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
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քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202201		

(111) 33304

(220) 26.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, կապույտ և կարմիր գունային
համակցությամբ:

70
70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
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օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
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քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20202202		

(111) 33305

(220) 26.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կանաչ, կապույտ, շագանակագույն,
մուգ շագանակագույն, դեղին, վարդագույն,
կարմիր, բաց կանաչ, մանուշակագույն, սև,
բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ
գազարագույն, բաց դեղին և բեժ գունային
համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
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օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
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քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20202203

(111) 33306

(220) 26.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սպիտակ, կարմիր և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.

74
74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
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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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
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խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
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(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20202204

(111) 33307

(220) 26.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, գազարագույն,
սպիտակ, մուգ կապույտ, կապույտ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
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պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
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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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
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հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
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ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20202223_1

(111) 33308

(220) 30.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 30.11.2030
(730) Սթերեո Ափփ Լիմիթիդ, GB
(442) 16.02.2021
(310) 018291350 (320) 17.08.2020 (330) EM
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 25. հագուստ. գլխարկներ. կոշկեղեն.
դաս 35. սոցիալական ցանցի հար
թակի միջոցով տրամադրվող գովազդա
յին, շուկայագիտական (մարքեթինգային) և
խթանման ծառայություններ. արտիստների
գործունեության կառավարում. մարզիկների
գործունեության կառավարում. շուկայագիտա
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ.
շուկայի ուսումն ասիրություն. մանեկենների
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու
կամ խրախուսելու համար. մամուլի տեսություն.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցնե
րով. տարածքների վարձակալում գովազդի
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տեղադրման համար. գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. երաշխավորների որոնում.
սոցիալական ցանցերի հարթակներում տրա
մադրվող բիզնես ցանցերի ստեղծում. առցանց
բիզնես ծառայություններ սոցիալական ցանցի
օգտատերերին բիզնեսի հետ կապ ստեղծելու
համար. առցանց երաժշտության բաժանոր
դագրության ծառայությունների տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202223		

(111) 33309

(220) 30.11.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 30.11.2030
(730) Սթերեո Ափփ Լիմիթիդ, GB
(442) 16.02.2021
(310) 018291350 (320) 17.08.2020 (330) EM
(540)

(526) «stereo» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. ինտերնետի միջոցով մեդիայի
բովանդակության հոսքի համար նախատես
ված ամակարգչային կիրառական ծրագրեր.
ծրագրային ապահովում սոցիալական ցանցերի
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովման հարթակներ սոցիալական ցանցերի
համար. համակարգչային ծրագրային ապա
հովում վերբեռնման, ներբեռնման, մուտքի,
հրապարակման, ցուցադրման, հատկորոշման,
բլոգինգի, հոսքային փոխանցման, փոխկա
պակցման, համօգտագործման ապահովման
համար. սոցիալական ցանցերի համար շար
ժական հավելվածների տեսքով ներբեռնվող
ծրագրային ապահովում. կիրառական ծրագ
րեր ինտերնետի միջոցով սոցիալական ցան
ցերի ծառայությունների համար. նրբաքուղեր
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բջջային հեռախոսների համար. մոնոպոդներ
(ձեռքի ամրակալաններ). գլխադիր ականջա
կալներ. անլար ականջակալներ. ականջակալ
ներ. արևապաշտպան ակնոցներ. մագնիսներ.
մագնիսներ (դեկորատիվ). մկնիկների գորգեր.
դաստակների հենարաններ համակարգիչների
հետ աշխատանքի համար.
դաս 38. տվյալ
ների, հաղորդագրություն
ների, գրաֆիկայի, պատկերների և տեղե
կատվության էլեկտրոնային փոխանցում. մեկ
ինքնուրույն հանգույցից մյու
սին (peer-to-peer)
թվային ֆայլերի էլեկտրոնային փոխանցում
համացանցի օգտատերերի միջև. սոցիալական
ցանցի հետ կապված ակնթարթային հաղորդագ
րությունների ծառայություններ. տեսանյութերի
փոխանակման պորտալ մուտքի ապահովում.
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով էլեկտ
րոնային նյութի հոսքային փոխանցում. սոցիա
լական ցանցի համար առցանց զրուցարանների
տրամադրում. վերը նշված ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդատվու
թյուն և խորհրդակցություն.
դաս 42. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS), որը ներառում է համակարգչային ծրագ
րային հարթակ վերլուծությունների վերբեռն
ման, հոսքային փոխանցման և հավաքման
համար. արթակ որպես ծառայություն (PaaS),
որը ներառում է ծրագրային հարթակներ թվա
յին բովանդակության և հաղորդագրությունների
փոխանցման համար. ծրագրային ապահո
վում որպես ծառայություն (SaaS) սոցիալական
ցանցերի համար. օգտատերերին հարթակի
տրամադրում վեբ կայքի և բջջային հավել
վածի միջոցով ֆայլերի հոսքային փոխանցման
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտեր
ֆեյսի (API) ծրագրեր ներառող կիրառական
ծրագրերի մատակարարների ծառայություններ
թվային ֆայլերի վերբեռնման, համօգտագործ
ման, կառավարման և հոսքային փոխանցման
համար. հետազոտություններ սոցիալական
մեդիայի ոլորտում. ծրագրային ապահովում
ներառող կիրառական ծրագրերի մատակա
րարների ծառայություններ (ASP) էլեկտրոնային
մեդիայի կամ տեղեկատվության վերբեռնման,
ներբեռնման, հոսքային փոխանցման, հրա
պարակման, ցուցադրման, բլոգինգի, փոխկա
պակցման, համօգտագործման կամ այլ կերպ
տրամադրման ապահովման կամ դյուրացման
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համար՝ կապի ցանցերի միջոցով. սոցիալա
կան ցանցերի, վիրտուալ համայնքի ստեղծ
ման և թվային բովանդակության փոխանցման
համար ոչ ներբեռնելի ծրագրային հավելված
ների ժամանակավոր օգտագործման տրա
մադրում.
վերը նշված ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդատվու
թյուն և խորհրդակցություն.
դաս 45. ինտերնետի վրա հիմնված սոցիա
լական ներածություններ և ցանցերի ստեղծում.
առցանց սոցիալական ցանցերի ծառայություն
ներ, որոնք հասանելի են բեռնվող շարժական
հավելվածների միջոցով. տեխնոլոգիաների
և ծրագրերի լիցենզավորում. համակարգչա
յին առցանց հիմն ապաշարների տրամադրում
սոցիալական ցանցերի ոլորտում. վերը նշված
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվու
թյուն, խորհրդատվություն և խորհրդակցու
թյուն:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20202316		

(111) 33310

(220) 15.12.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 15.12.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, ոսկեգույն, բաց կանաչ, վարդագույն,
դեղին, գազարագույն, մանուշակագույն,
կապույտ և բաց և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:

09/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
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օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
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քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20202328
(220) 16.12.2020

(111) 33311
(151) 16.09.2021

			(181) 16.12.2030
(730) «Սթիլ պրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Զովունի, AM
(442) 18.01.2021
(540)

(526) «Steel», «Pro» գրառումներն ինքնուրույն
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կառուցվածքներ, մետաղական տաղավարներ
(կառուցվածքներ), մետաղական դարպասներ,
մետաղական ճակատամուտք, մետաղական
սյուներ կառուցվածքների համար:
____________________

(210) 20202354

(111) 33312

(220) 21.12.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 21.12.2030
(730) «Պրոֆ ԱԼ» ՍՊԸ, Երևան, Գ 1 թաղ.
համար 1, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(526) «HOME» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռներ և պատուհաններ.
դաս 19. ապակե կոնստրուկցիաներ, որոնք
ընդգրկված են 19-րդ դասում.
դաս 20. կահույք.
դաս 35. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռների և պատուհանների, ապակե կոնստրուկ
ցիաների, կահույքի վաճառք:
____________________

պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և մուգ մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 6. մետաղական դռներ, մետաղական
շարժական կառուցվածքներ, մետաղական
ծածկարաններ (կառուցվածքներ), շարժական

(210) 20202383

(111) 33313

(220) 24.12.2020

(151) 16.09.2021

			(181) 24.12.2030
(730) «Դելաբ» ՍՊԸ, Երևան 0060, Թումանյան
թաղ. շ. 13/1, AM
(442) 18.01.2021
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(526) «Փաստաբանական գրասենյակ» և
«Advocate company» արտահայտություններն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

բաց և մուգ ոսկեգույն, բաց և մուգ շագանա

կապույտ, կարմիր և նարնջագույն գունային

կագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
փաստաբանական
ծառայություն
ներ.
արբիտրաժի
ծառայություններ.
խորհրդա
տվություն մտավոր սեփականության հար
ցերով. գործերի կառավարում հեղինակային
իրավունքի
բնագավառում.
դատարանում
իրավունքների
ներկայացում.
վեճերի
այլընտրանքային
(արտադատարանային)
լուծ
ման ծառայություններ. իրավաբանական
փաստաթղթերի նախապատրաստում. լիցեն
զավորում (իրավաբանական ծառայություններ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում. իրավաբանական ծառայու
թյուններ ներգաղթի ոլորտում:
____________________

համակցությամբ:
(511)
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ, մասնավորապես՝ ակնաբուժական
կլինիկաներ.
հիվանդանոցների
ծառայու
թյուններ, մասնավորապես՝ ակնաբուժական.
ակնաբույժների ծառայություններ. պլաստիկ
վիրաբուժություն, մասնավորապես՝ աչքերի
պլաստիկ վիրաբուժություն. ապաքինվողների
համար տների ծառայություններ, սանիտա
րական ծառայություն, հիվանդների խնամք,
խորհրդատվություն դեղագործության հար
ցերով,
բուժսարքա
վորումների
վարձույթ,
բուժկենտրոններ,
բժշկական
լաբորա
տորիաների կողմից տրամադրվող բժշկական
վերլուծության ծառայություններ ախտորոշման
և
բուժման
նպատակով,
բժշկական
զննում,
տներ
այցելող
բուժքույրական
խնամքի
ծառայություններ,
բոլոր
վերը
նշված ծառայություններն ակնաբուժության
բնագավառում:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20210109		

(111) 33314

(220) 26.01.2021

(151) 16.09.2021

(210) 20210114		

(111) 33315

(220) 29.01.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 29.01.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միշա Ալեք
սանյան, Երևան, Հասմիկի փ., տուն 27, AM
(442) 16.02.2021
(540)

			(181) 26.01.2031
(730) Արմինե Դերենիկի Խաչատրյան, Երևան,
Նորքի 13 փող., տուն 48, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
դեղին և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ.
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա
րարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական և գրա
սենյակային
պիտույքներ. բացառությամբ կահույքի. կպչուն
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. նյութեր նկարչության
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համար և պիտույքներ նկարիչների համար.
վրձիններ.
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասայե
թերթեր.
ժապավեններ
և
տոպրակներ
փաթեթա
վորման և կապոցավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
____________________

(210) 20210140		

(111) 33316

(220) 01.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 01.02.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Հրաչիկի
Ասլանյան, Երևան 0079, Նոր Նորքի 5-րդ
զանգվ., Գալշոյան 48, բն. 16, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, դեղին, ոսկեգույն և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական
արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական պիտույքներ, ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ,
պլաստմասսայե
նյութեր
փաթեթավորման
համար.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ինտե
լեկտուալ խաղեր:
____________________

(210) 20210142		

(111) 33317

(220) 01.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 01.02.2031
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(730) «Ալեքս տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան
0032, Շահումյան 5փ, տուն 37, Մալաթիա Սեբաստիա, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
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
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշկեղենի 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

84
84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

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
«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
ծագործական
նյութերից.
մանածագործա
կան երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակե
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու
համար. գրամեքենաների ծածկոցներ մանա
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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 մանկիկների համար, գործված
քից խանձարուրներ մանկիկների համար. վեր
մակներ
տնային
կենդանիների
համար.
քնապարկեր նորածինների համար. ծրարներ
նորածինների համար. քնապարկեր. մահճա
կալի ժանյակերիզներ. մանկական մահճակալ
ների բամպերներ (անկողնային սպիտակեղեն).
մուսլինի գործվածք.
դաս 25. կոշկեղեն սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոա
ներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). գլխարկ
ներ, գդակներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկ
ների մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալներ.
քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ.
կաշնեներ. լիֆեր. բռնցքամարտիկների վար
տիքներ. թասակներ (գլխարկ). իրանակալ
ներ (կանացի ներքնազգեստ). ներքնազգեստ.
գլխանոցներ (հագուստ). բոլորագլխարկների
շրջանակներ (հենք). հովարներ գլխարկների
համար. գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթ
ներ. սվիտերներ, պուլովերներ. շուրջառներ
(եկեղեցական
զգեստ).
կարճագուլպաներ.
կապեր կարճագուլպաների համար. կախա
կապեր. կապեր երկար գուլպաների համար.
կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ
(բլուզներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ.
հագուստ. բոլորագլխարկներ. գլխարկներ.
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
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հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բութսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. մարմն ամարզական կոշ
կեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնա
պաններ (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). թաթմաններ. խույրեր (եկեղեցական
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով վերար
կու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի
համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կո
շիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալ
ներ. վերարկուներ. կոշիկների կրնկատակեր.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային կիսակո
շիկներ. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ
մարմն ամարզիկների
համար.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
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լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսա
կան բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար կիսատա
բատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգ
ներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ. հովարով գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).
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.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210146		

(111) 33318

(220) 01.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 01.02.2031
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0002,
Պուշկինի 44, բն. 8, AM
(442) 16.02.2021
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
օճառներ.
լոսյոններ
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ
դիմահարդարանքը
հեռացնելու
համար.
շամպուններ.
կոսմետիկական
միջոցներ
մաշկը խնամելու համար. պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար. մազերի լավորակիչներ. բալզամներ,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսմետիկական դիմակ
ներ:
____________________

86
86

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(210) 20210224		

(111) 33319

(220) 11.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 11.02.2031
(730) «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ,
գյուղ Աղավնաձոր, AM
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(730) «Գազար էյէմ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի
100, բն. 24, AM
(442) 01.03.2021
(540)

(442) 01.03.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կանաչ, մուգ և բաց գազարագույն և մուգ

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. 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) 20210236		

(111) 33320

(220) 12.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 12.02.2031

դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքների, այն է՝ սննդամթերքի
մանրածախ վաճառք.
դաս 39. ապրանքների, այն է՝ սննդամթերքի
առաքում:
____________________

(210) 20210272		

(111) 33321

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.04.2021
(540)

(526) «BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխա
գլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղ
ներից). լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

87
87

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(210) 20210273		

(111) 33322

(210) 20210275		

(111) 33324

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

(442) 16.04.2021
(540)

(442) 16.04.2021
(540)

(526) «SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(526) «GOLD» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխա
գլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա
րետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հար
մարանքներ.
մոխրամաններ
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210274		

(111) 33323

(210) 20210276		

(111) 33325

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

(442) 16.04.2021
(540)

(442) 16.04.2021
(540)

(526) «BROWN» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(526) «RED» և «GREEN» գրառումներն ինքնուրույն

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

88
88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(210) 20210277		

(111) 33326

(220) 18.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.02.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 16.04.2021
(540)
(526) «RED» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ,
ծխա
գլանակներ.
սիգարներ.
քթախոտ.
ծխախոտաթուղթ.
ծխամորճեր.
ֆիլտրեր
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ.
ծխամորճերը
մաքրելու
հար
մարանքներ.
մոխրամաններ
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210294		

(111) 33327

(220) 19.02.2021

(151) 16.09.2021

կոսմետիկական անձեռոցիկներ. ատամն ամա
ծուկ. ոչ բուժական պատրաստուկներ բերանի
խոռոչի ողողման համար. շնչառությունը թար
մացնող միջոցներ. բուրավետ հեղուկացիրներ
սենյակների համար. բալզամն եր և կրեմն եր
սափրվելուց առաջ օգտագործելու համար.
միջոցներ սափրվելուց հետո օգտագործելու
համար. սափրվելու կրեմն եր. սափրվելու գելեր.
սափրվելու փրփուրներ. հոտազերծիչներ անձ
նական օգտագործման համար. շերտազատ
ման քսուքներ. ներկանյութեր մազերի, մորուքի
և բեղերի համար.
դաս 8. ածելիներ. էլեկտրական ածելիներ.
մեքենաներ մազերը խուզելու համար. էլեկտ
րական մեքենաներ մազերը խուզելու համար.
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների
համար.
դաս 21. խոզանակներ մազերի համար.
սանրեր մազերի համար. սափրվելու վրձին
ներ. բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար.
ատամն աքչփորիչներ. ատամի թելեր. դատարկ
վաճառվող պլաստիկ շշեր. մաքրելու և սրբելու
կտորներ, այն է՝ թավշակաշի։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

			(181) 19.02.2031
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US

(210) 20210299		

(111) 33328

(442) 01.03.2021
(540)

(220) 19.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 19.02.2031
(730) «Գոլդեն գրեյպ ԱրմԱս» ՍՊԸ, Երևան,
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM

(511)
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ.
պարֆյումերիային արտադրանք. եթերային
յուղեր. շամպուններ. լավորակիչներ. մազերի
խնամքի պատրաստուկներ. մուսեր մազերի
համար. լաքեր մազերի համար. ժելեր մազերի
համար. մազերի հարդարման պատրաստուկ
ներ. ոչ բուժական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. ցնցուղի գելեր. մաշկի խոնավացման
պատրաստուկներ. լոսյոններ մաշկի համար.
մաշկի կրեմն եր. մաշկը մաքրող միջոցներ.
օճառներ մաշկի համար. պատրաստուկներ
դեմքը լվանալու համար. մաշկի տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ. նախապես խոնավացված
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(442) 01.03.2021
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
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պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով 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:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(210) 20210316		

(111) 33329

(220) 23.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 23.02.2031
(730) Ֆուտբոլային ակումբ Ուրարտու մար
զական հասարակական կազմակերպություն,
Երևան 0032, Ջիվանու 2, AM
(442) 16.03.2021
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(540)

(526) «FOOTBALL CLUB» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
մանուշակագույն, նարնջագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ. հարմարանքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ.
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
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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). նկարիչների վրձիններ. բյուվարներ (սե
ղանի
թղթապանակներ).
դրոշմակներ
(կնիքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկ
ներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ
կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր կնքե
լու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ) ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե
տուփեր բոլորագլխարկների համար. ծակոտ
ված քարտեր ժակքարդյան մանածագործական
հաստոցների համար. ստվարաթղթե դիտափո
ղակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ կատալոգա
յին
քարտերի
համար.
երգարաններ.
տպագրական շարվածքի սեղաններ. թղթապա
նակներ փաստաթղթերի համար. նկարակալ
ներ. տպարանային թվային տառամարմիններ.
տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ մոդելավորման
համար, բացառությամբ ատամն աբուժության
մեջ օգտագործվողի. քարտարաններ (գրասե
նյակային պիտույքներ). գրասենյակային ծակա
տիչներ. գրքեր. գծագրական կարկիններ.
տպարանային տառամարմիններ (թվային և
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
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գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). 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
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր.
աշխարհագրական քարտեզներ. գլոբուսներ.
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ նկարիչ
ների համար. գրաֆիկական վերարտադրու
թյուններ
գրաֆիկական
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային
քերակներ
(տեքստում ուղղումն եր անելու պիտույքներ).
փորագրման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ.
տպագիր կարգացուցակներ. խոնավարարներ
մակերևույթների
համար
(գրասենյակային
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. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար, գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
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. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան) կազմարարական նյութեր. գործված պաս
տառ
կազմարարական
աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաստաթղ
թերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով
պատելու համար. գրչածայրեր (գրասենյակա
յին պարագաներ). թղթե ժապավեններ, բացա
ռությամբ
գալանտերեայի
կամ
մազերի
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զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ.
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրար
ներ, կապոցներ ) փաթեթավորելու համար.
բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. դպրո
ցական պիտույքներ (գրասենյակային). էջանիշ
ներ
գրքերի
համար.
շնորհավորական
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդի
կավոր գրիչների գնդիկներ. թղթե տակդիրներ.
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար.
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, դրոշ
մակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակների
տուփեր. փոստային նամականիշներ. տակդիր
ներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների
համար. թափանցիկ թաղանթներ (գրասենյա
կային ապրանքներ). հարմարանքներ գլխա
զարդեր պատրաստելու համար. սոսնձանյութ
(սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպատակների համար. հասցեներով
թիթեղիկներ
հասցեատպիչ
մեքենաների
համար. ալմանախներ. րացույցներo. օսլայի
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար. նկարելու
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային ռետիններ. մանկա
կան թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտա
նյութից (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե
տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթ
վածքներ շշերի համար. գրաֆինների թղթե
տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյակային).
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր փաթե
թավորման կամ կշռաբաշխման համար. թղթե
դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյակային
նպատակների
համար.
վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
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համար. հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը
հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկ
ներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի
տակ դնելու համար. գծագրական անկյունաքա
նոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև
քանոններ). գրչակոթեր. գրենական պիտույք
ների
հավաքակազմեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թանաքային պարագաներ. գրա
սարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթ
վածք
թղթից
կամ
ստվա
րաթղ
թից.
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղ
թից հայտարարությունների համար, բոլոր
ապրանքները կապված են ֆուտբոլային գոր
ծունեության հետ.
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործվածք
ներ օդապարիկների համար. կենդանիների
կաշին նմանակող գործվածքներ. պաստա
ռապատման գործվածքներ կահույքի համար.
լողանալու
սպիտակեղեն,
բացառությամբ
հագուստի. բաններներ մանածագործված
քից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի մահուդ.
մարմաշ. մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական
նյութեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագոր
ծության կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթե
լից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառ
ներ բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշկեղենի 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
ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափե
տուրից վերմակներ. ծածկոցներ. ձգուն (էլաս
տիկ) գործվածքներ. վարագույրների կապեր
մանածագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու
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անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործ
վածքներ ասեղնագործության համար. ֆլանել
բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե գործ
վածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 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
«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. երեսսրբիչներ մանածա
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ.
գործվածքներ
սպանեախոտից.
տաֆտա
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործ
վածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից ամա
նատակեր.
սեղանի
մանածագործվածքից
տակդիրներ. մանածագործական ոչ գործված
քային նյութեր. ներդրակներ քնապարկերի
համար. մանածագործվածքից անձեռոցիկներ
գրիմը մաքրելու համար. պիտակներ մանա
ծագործական
նյութերից.
մանածագործա
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
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կոցներ. նյութեր մանածագործվածքի համար.
մանածագործական նյութեր կահույք պաստա
ռապատելու համար. գործվածքից պատյաններ
զուգարանակոնքերի կափարիչների համար.
ցնցուղարանի վարագույրներ մանածագործ
վածքից կամ պլաստմասսայից. գործվածքից
տակաշորեր. խանձարուրներ մանկիկների
համար վերմակներ տնային կենդանիների
համար. քնապարկեր նորածինների համար.
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր.
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական մահ
ճակալների բամպերներ (անկողնային սիպտա
կեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ պարկեր՝
որպես քնապարկերի համար պաշտպանիչ
պատյաններ. զբոսախնջույքների պլեդներ,
բոլոր ապրանքները կապված են ֆուտբոլային
գործունեության հետ.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկածայրեր. քրտնակալներ. տաբատակալ
ներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի օձիք
ներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
նազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ. պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքա
կալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. կոշկե
ղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ).
հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբի
նեզոններ ջրային դահուկների համար. կոմ
բինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
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գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ. կաշնե. վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսա
կարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ. (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է
պարանոցը և ուսերը. մարմն ամարզական կոշ
կեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. զանգա
պաններ (տաք գուլպաներ). ջերսի (հագուստ).
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ. կրունկներ կոշկեղենի համար.
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշ
կեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոն
ներ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բութսերի համար. սպորտային
բութսեր. գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագուստ
մարմն ամարզիկների
համար.
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
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լայն եզրերով. 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
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ, բոլոր ապրանքները
կապված են ֆուտբոլային գործունեության հետ.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական գործառնությունների մասին. հայ
տարարությունների փակցնում. գովազդային
նյութերի տարածում. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. խորհրդատվու
թյուն գործարարության կազմակերպման և
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն
գործարարության կառավարման հարցերով.
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների
տարածում. գործարարության արդյունավետու
թյան
փորձաքննական
ծառայություններ.
աճուրդային վաճառք. շուկայի ուսումն ասիրու
թյուն. առևտրային գործունեության գնահա
տում. հետազոտություններ գործարարության
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ.
ռադիոգովազդ.
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության)
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա
րակական հարաբերությունների բնագավա
ռում.
սղագրական
ծառայություններ.
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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
ավտո
մատացված
հիմն ապաշարների
վարում.
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա
րարության ասպարեզում. տնտեսական կան
խատեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում.
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 համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
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ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
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
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
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
ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
գովազդային հասկացությունների մշակում.
արտաքին վարչական կառավարում ընկերու
թյունների համար հարկային հայտարարագրեր
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմեր
ցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար.
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գովազդային վահանակների վարձույթ. կեն
սագրական տվյալների գրում այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
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 հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
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
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
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
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շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար, բոլոր ծառայությունները կապված են
ֆուտբոլային գործունեության հետ.
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 փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. հեռահաղոր
դակցության ոլորտում տեղեկատվության տրա
մադրում. փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի,
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ
միջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագրու
թյունների փոխանցման ապարատուրայի վար
ձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ.
մոդեմն երի վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների 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
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լիության ժամանակի վարձույթ. հեռուստա
խանութների ծառայություններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապուղիների ապա
հովում. ինտերնետում բանավեճային համա
ժողով
ն 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, փոդքասթի հաղորդում,
սմարթֆոնների վարձույթ, բոլոր ծառայություն
ները կապված են ֆուտբոլային գործունեության
հետ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայություններ. զվարճությունների ծառայու
թյուններ կենդանիների վարժեցում. կինեմա
տոգրաֆիական սարքավորումն երի վարձույթ.
համերգավարների ծառայություններ. կինոս
տուդիաների ծառայություններ. կրկեսային
կատարումն երի ներկայացում. մրցույթների
կազմակերպում (ուսումն ական կամ զվար
ճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական դաս
տիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտ
ների տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղոր
դումն եր. տեքստային նյութերի հրապարակում,
բացառությամբ գովազդային նյութերի. կրթա
դաստիարակչական ծառայություններ. ձայնագ
րությունների վարձակալություն. կինոֆիլմերի
վարձույթ. ֆիլմերի արտադրություն, բացա
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի. մարմն ա
մարզության ուսուցում. գրքերը դուրս տալու
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա
յություններ. գրքերի հրատարակում. ռադիո և
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ.
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտա
ժում. վարյետեների ներկայացումն եր. երաժշ
տասրահների ներկայացումն եր. նվագախմբերի
ծառայություններ. թատերական ներկայացում
ներ. շոուների արտադրություն. հեռուստատե
սային զվարճալի հաղորդումն եր. թատերական
դեկորացիաների վարձույթ. կենդանաբանա
կան այգիների ծառայություններ. սպորտային
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սարքերի տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալությունների ծառայու
թյուններ. շարժական գրադարանների ծառա
յություններ. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). ակումբների ծառայություններ (զվար
ճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումն երի կազ
մակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողով
ն երի
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում.
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության տրա
մադրում. քննությունների անցկացում. զվար
ճության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում մշակութային կամ կրթության նպատակ
ներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության
ակումբների ծառայություններ (առողջարար
և ֆիթնես-մարզումն եր). հանգստի ճամբար
ների ծառայություններ (զվարճություններ).
թատերականացված ներկայացումն եր. կինո
թատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րերի կազմում. գործնական հմտությունների
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ստորջրյա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտա
յին սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսաֆիլմերի
վարձույթ. սեմինարների կազմակերպում և
անցկացում. սպորտային ճամբարների ծառա
յություններ.
գիտաժողով
ն երի
(սիմպոզի
ումն 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
ցումն երի կազմակերպում (իմպրեսարիոների
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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
գովազդայինի. 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, ժա
մանց). 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.
բանավոր
թարգմանություններ.
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
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
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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 ստեղ
ծագործությունների վարձույթ. սենյակային
ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային զբոսաշր
ջության իրականացում զբոսավարի ուղեկցու
թյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպում զվարճությունների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայություններ. կինովարձույթ.
նոու-հաուի փոխանցում (ուսուցում). հատուկ
պահանջներով օգնականների կողմից տրա
մադրվող 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, բոլոր ծառայությունները
կապված են ֆուտբոլային գործունեության հետ:
____________________

(210) 20210327		

(111) 33330

(220) 24.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 24.02.2031
(730) «Սմարտ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Պարույր
Սևակի 9-38, AM
(442) 16.03.2021
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(540)

(526) «Smart systems» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսան
կարչական,
կինոնկարահանման,
տեսալ
սողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկ
ման, զննման, փրկարարական և ուսուցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման սարքեր և գործիք
ներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգ
չային ծրագրային ապահովում, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվության գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կան
խավճարով աշխատող ապարատների մեխա
նիզմն եր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համակար
գիչներին կից սարքեր. հավելվածներ համա
կարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). համակարգչային ծրագրային
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ
բեռնվող. խաղային բեռնվող ծրագրեր համա
կարգիչների համար.
դաս 35. գովազդային նյութերի տարա
ծում. գովազդային նյութերի առաքում. գովազդ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում.
գովազդային նյութերի ձևավորում.

99
99

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

դաս 42. համակարգիչների համար ծրագ
րերի կազմում. ծրագրային ապահովման
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա
կանացում. խորհրդատվություն համակարգ
չային տեխնիկայի մշակման և զարգացման
ոլորտում. գեղարվեստական դիզայն. ծրագ
րային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. համակարգ
չային ծրագրային ապահովման տեղակայում.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների (SS) ոլորտում խորհրդատ
վություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են
արտաքին ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման
վրա. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ)
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն.
համակարգչային հարթակների կատարելագոր
ծում. այցեքարտերի ձևավորում. գովազդային
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20210328		

(111) 33331

(220) 24.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 24.02.2031
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Գևորգ Չաուշի 50, AM
(442) 16.03.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադ
րանք. նյութեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտ ույքն եր. կպչուն նյութ եր գրաս են յակ ա
յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումն երի). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. տպագ
րական կլիշեներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմն ա
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի
զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա
կան գործունեություն գործարարության ասպա
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութա
յին միջոցառումն երի կազմակերպում:
____________________

(210) 20210338

(111) 33332

(220) 25.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 25.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Մեխակ
Նալբանդյան Արամի, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, փ.
10, տուն 47, AM
(442) 16.03.2021
(540)

100
100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(526) «VODKA» և «ԽՄՈՂ՝ ԿՅԱՆՔԴ ԵՐԿԱՐԻ»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
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ներում.
զվարճությունների,
մշակութային
միջոցառումների
կազմակերպում
գինու
փառատոնի շրջանակներում:
____________________

կանաչ, սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20210367		

(111) 33333

(220) 26.02.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 26.02.2031
(730) «Նումա» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 21,
բն. 60, AM

(210) 20210420		

(111) 33334

(220) 03.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 03.03.2031
(730) Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նվագախմբի աջակցման հիմնադրամ, Երևան
0001, Մ. Գրիգորյան 1ա, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(442) 16.03.2021
(540)
(511)
դաս 8. պատառաքաղներ և գդալներ.
դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. ապակյա, հախճապակյա
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 33. կոկտեյլներ. գինիներ. գինի
խաղողի չանչերից.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում),
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, այն է՝ գինու համտեսման
ու
համադրման
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում գինու փառատոնի շրջանակ

(526) «RECORDS» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 9. ձայնագրման սկավառակներ.
դաս 41. երաժշտական արտադրանքի
թողարկում:
____________________

(210) 20210440		

(111) 33335

(220) 05.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 05.03.2031
(730)
Բասմաթ
Ալ
Հայաթ
Հաուսհոլդ
Ըփլայընսիզ Լ.Լ.Ք., AE
(442) 16.03.2021
(540)

101
101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(511)
դաս 35. գնման պատ
վեր
նե
րի մշակ
ման գործընթացների կառավարում. գովազդ.
գործնական տեղեկատվության տրամադրում.
տվյալներ գործարարական գործառնություն
ների մասին. ապրանքների և ծառայությունների
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա
վարում երրորդ անձանց համար. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. ապրանքների
ցուցադրում. նմուշների տարածում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավա
րում). ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային
ցանցում. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվամի
ջոցներով. մատակարարման ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա
հովում). վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց
համար.
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային ծառայություն
ներ. ապրանքների կշռաբաշխում. ապրանք
ների պահպանություն. ճանապարհորդական
շրջագայությունների համար փոխադրումն երի
կազմակերպում. ճանապարհորդների փոխադ
րում։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210460		

(111) 33336

(220) 09.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 09.03.2031
(730) Փոդքասլ, Ինք., US
(442) 16.03.2021
(540)

(511)
դաս 9. ներ
բեռն
վող և գրառ
ված ծրագ
րային ապահովում տեքստը խոսքի վերա
փոխելու համար. ներբեռնվող և գրառված
ծրագրային ապահովում փոդքասթներ և այլ
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ձայնային բովանդակություն (կոնտենտ) ստեղ
ծելու համար.
դաս 28. գործողության և հմտության
խաղեր. կրթական էլեկտրոնային խաղասար
քեր. հմտության էլեկտրոնային խաղասարքեր.
ձեռքի սարքեր էլեկտրոնային խաղեր խաղա
լու համար. արկադային ավտոմատներ տեսա
խաղերի համար. երաժշտական խաղեր, այն է՝
կրթական սարքեր երաժշտության հիմունքներն
ուսուցանելու համար, այն է՝ ձեռքի երաժշտա
կան նոտագրության նշաններ և երաժշտության
հետ կապված խորհրդանիշներ, ինչպես ձեռքի
անհատական դաշնամուրի ստեղները. էլեկտ
րոնային խաղեր ուսուցման համար. հեղու
կաբյուրեղային էկրաններով ձեռքի խաղեր՝
երաժշտության ձայնագրություն պարունա
կող խաղեր խաղալու համար. էլեկտրոնային
խաղեր՝ երաժշտության և ձայնի արտադրու
թյունը ուսուցանելու համար.
դաս 35. գործարար օժանդակության
ծառայությունների մատուցում՝ կապված փոդ
քասթինգի և փոդքասթների ստեղծման հետ.
դաս 38. փոդքասթների հաղորդում. փոդ
քասթինգի ծառայություններ.
դաս 41. ձայնագրման և ձայնի արտադրու
թյան ծառայություններ, այն է՝ փոդքասթների
և այլ ձայնային բովանդակության (կոնտենտի)
ստեղծում. վեբ-կայքի տրամադրում, որն ունի
փոդքասթինգի, փոդքասթների ստեղծման և
ձայնի արտադրության ոլորտի բլոգներ.
դաս 42. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով՝ տեքստը խոսքի վերափոխե
լու համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում
առցանց ռեժիմով՝ փոդքասթներ և այլ ձայնա
յին բովանդակություն (կոնտենտ) ստեղծելու
համար. հարթակ որպես ծառայություն (PaaS),
որն ունի ծրագրային ապահովման հարթակներ
փոդքասթներ և այլ ձայնային բովանդակություն
(կոնտենտ) ստեղծելու համար. չբեռնվող ծրագ
րային ապահովման ժամանակավոր օգտա
գործման տրամադրում առցանց ռեժիմով՝
փոդքասթների և այլ մեդիաբովանդակության
(կոնտենտի) գրառման, տեքստի վերափոխման,
խմբագրման, զուգակցման համար. հարթակ
որպես ծառայություն (PaaS), որն ունի ծրագրա
յին ապահովման հարթակներ փոդքասթների
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և այլ մեդիաբովանդակության (կոնտենտի)
գրառման, տեքստի վերափոխման, խմբագր
ման, զուգակցման համար. տեխսպասարկման
ծառայություններ կապված փոդքասթինգի և
փոդքասթների ստեղծման հետ, այն է՝ անսար
քությունների վերացում ծրագրային ապա
հովման խնդիրների ախտորոշման տեսքով.
չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանա
կավոր օգտագործման տրամադրում առցանց
ռեժիմով, որը խմբագիրներին և արտադրողնե
րին (պրոդյուսերներին) թույլ է տալիս խմբագրել
ձայնային ֆայլերը, իսկ գրողներին՝ խմբագրել
բառերը տեքստային տեսքով. հարթակ որպես
ծառայություն (PaaS), որն ունի ծրագրային
ապահովման հարթակներ և ձայնի ու տեքստի
մշակման հարթակներ, որոնք խմբագիրներին
և արտադրողներին (պրոդյուսերներին) թույլ են
տալիս խմբագրել ձայնային ֆայլերը, իսկ գրող
ներին՝ խմբագրել բառերը տեքստային տեսքով.
փոդքասթների տեղադրում (հոսթինգ)։
(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20210463		

(111) 33337

(220) 09.03.2021

(151) 16.09.2021
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(ալրային հրուշակեղեն շոկոլադի հիմքով). չոր
շոկոլադե թխվածքաբլիթ. շոկոլադե բուլկիներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր շոկոլադի հիմ
քով (հրուշակեղեն). շոկոլադե խմոր հրուշա
կեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադե քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
շոկոլադե պրոֆիտրոլներ. շոկոլադային կրուա
սաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին). շոկոլա
դակաթնային ըմպելիքներ:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20210474		

(111) 33338

(220) 10.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 10.03.2031
(730) «Արենիի գինի» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձորի
մարզ, գ. Արենի, փ.12, տուն 5, AM
(442) 01.04.2021
(540)

			(181) 09.03.2031
(730) Մոսյան Մարինե Նելսոնի, Երևան,
Արցախի 10գ, բն. 47, AM
(442) 16.03.2021
(540)

(526) «choco» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30.
Շոկոլադե հրուշակեղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.
թխվածքաբլիթ շոկոլադի հիմքով. շոկոլադե
կոնֆետներ. շոկոլադե վաֆլիներ. հրուշակեղեն
քաղցր շոկոլադային խմորից. շոկոլադ. շոկո
լադե քաղցրավենիք. շոկոլադե պաղպաղակ.
քաղցրաբլիթներ (շոկոլադի հիմքով). պոմադ
կաներ շոկոլադային (հրուշակեղեն). շոկո
լադի փոշի հրուշակեղենի համար. խմորեղեն

(526) «ARENII» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, մուգ կարմիր, դարչնագույն, մուգ և
բաց դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի.
փրփրուն գինի. օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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(210) 20210479		

(111) 33339

(220) 11.03.2021

(151) 16.09.2021
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(540)

			(181) 11.03.2031
(730) «ԹՊ Ուայների» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ
Նովա 19, AM
(442) 01.04.2021
(540)

( 5 2 6 ) « CO F F E E » գ ր ա ռ ո ւ մ ն ի ն ք ն ո ւ ր ո ւ յ ն
(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 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.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
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:

պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սպիտակ և բաց և մուգ շագանակագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա
վորապես՝ սուրճի:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20210488

(111) 33341

(220) 12.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 12.03.2031
(730) Արեյ Օլեգի Ալեքսանյան, Կոտայքի մարզ,
գ.Քասախ, Վ.Սարգսյան փող. 1, շ. 7, բն. 11, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20210487		

(111) 33340

(220) 12.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 12.03.2031
(730) Արեյ Օլեգի Ալեքսանյան, Կոտայքի մարզ,
գ.Քասախ, Վ.Սարգսյան փող. 1, շ. 7, բն. 11, AM
(442) 01.04.2021

104
104

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(526) «TEA» գրառումն ինքնուրույն պահպա

(526) «Սվիթ», «Sweet» բառերն ինքնուրույն

նության օբյեկտ չէ:

պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
շոկոլադ. պաղպաղակ, շարբաթ. շաքար. մեղր.
մաթ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և բաց և մուգ կանաչ գունային համակ
ցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա
վորապես՝ սուրճի:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(210) 20210549		

(111) 33342

(220) 17.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 17.03.2031
(730) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի
անվան առողջա
պահության ազգային ինս
տիտուտ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի 49/4, AM

(210) 20210565		

(111) 33344

(220) 19.03.2021

(151) 16.09.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 19.03.2031
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
մարդկանց հիգիենայի և կոսմետոլոգիայի
բնագավառում ծառայություններ:
____________________

(210) 20210558

(111) 33343

(220) 18.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.03.2031
(730) «Բարի սվիթ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Այվազովսկու 14/1, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(526) «SPA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, արծաթագույն և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 3. օճառներ. օճառներ սափրվելու
համար.
շրթներկ.
լոսյոններ
մազերի
համար.
կոսմետիկական
հավաքածուներ.
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական
կրեմներ.
պատրաստուկներ
դիմահարդա
րանքը հեռացնելու համար. շամպուններ.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. շրթներկեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. ժելեր մերսման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների,
պատրաստուկներ
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների
համար. բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար,
բոլորը գինու և խաղողի հումքով.
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դաս 44. սպա կենտրոնների ծառա
յություններ.
հասարակական
բաղնիքների
ծառայություններ հիգենիայի նպատակներով.
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ.
մանուալ
թերապիա
(քիրոպրակտիկա).
առողջապահական ծառայություններ. մեր
սում.
ֆեզոթերապիա.
առողջատների
ծառայու
թյուններ. շոգեբաղնիքների ծառայու
թյուններ.
ոչ
ավանդական
բժշկության
ոլորտում
ծառայություններ.
խորհուրդներ
առողջության հարցերով. հանգստյան տների
ծառայություններ.
դիետիկ
և
սննդային
խորհուրդներ, բոլոր ծառայությունները գինու և
խաղողի օգտագործմամբ:
____________________

(210) 20210627		

(111) 33345

(220) 26.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 26.03.2031
(730) Լևոն Սինարի Սահակյան, Երևան,
Վրացական 9, բն. 65, AM
(442) 16.04.2021
(540)

09/2

№ՄԱՍ 1

(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 10. մեկանգամյա օգտագործման
բժշկական գլխարկ.
դաս 16. յուղաթուղթ.
դաս 21. լաթեր սեղանը մաքրելու
համար. պոլիէթիլենային ձեռնոցներ տնային
տնտեսության համար:
____________________

(210) 20210648

(111) 33347

(220) 30.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 30.03.2031
(730) Դավիթ Օհանյան, Երևան, Ավան,
Բաբաջանյան 18, AM
(442) 17.05.2021
(540)
(526) «AUTOMOTIVE» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 1. նյութեր տրանսպորտային միջոց
ների փայլատման համար. քիմիկատներ
տրանսպորտային միջոցների ապակիների
փայլատման համար.
դաս 3. յուղեր տրանսպորտային միջոցների
մաքրման համար:
____________________

(210) 20210644		

(111) 33346

(220) 29.03.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 29.03.2031

(511)
դաս 18. դրամապանակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. թղթապայուսակներ (կաշե
գա
լանտերեա). բանալիների պատյաններ.
սպորտային պայուսակ.
դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ. բերետ
ներ. բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտաժեղեն.
քուղերով կիսակոշիկներ. տաբատակալներ.
բռնցքամարտիկի վարտիքներ. ներքնազգեստ.
գոտիներ (հագուստ). խալաթներ. սվիտերներ.
կարճագուլպաներ. միջատակեր. շապիկներ.
հագուստ. կոստյումն եր. պատրաստի հագուստ.
տաբատներ.
վերնազգեստ.
ձեռնոցներ
(հագուստ). շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
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բաճկոնակներ. հագուստ ջինսից. մուշտակներ.
կիսավարտիքներ. վերարկուներ. բրդյա բաճ
կոններ. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. կար
ճաթև մայկաներ. գլխարկներ. թաթմաններ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկի համար.
կոճակներ. սևեռակ ճարմանդներ. մետաղա
զարդեր. ճարմանդներ գոտիների համար. քու
ղեր կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի
համար. կայծակ ճարմանդներ. փայլազարդեր
հագուստի համար. ճարմանդներ. տարբերան
շաններ ոչ ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու
միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ և մանա
ծագործական իրեր (արդուզարդի ապրանք
ներ). կոճակ խորհրդանշաններ. հուռութներ
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի,
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար
նախատեսվածներից:
____________________

(210) 20210682		

(111) 33348

(220) 01.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 01.04.2031
(730) Կոմպանի Դե Ֆղոմաժ Է Ղիշըմոն, FR
(442) 03.05.2021
(540)

(210) 20210721		

(111) 33350

(220) 05.04.2021

(151) 16.09.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 05.04.2031
(730) Ռուբեն Սարգիսյան, Երևան, Ֆուչիկի
25/2, 13, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) «ՊԼԱԶԱ» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
36.
անշարժ
գույքի
վարձով
տրամադրում, անշարժ գույքի կառավարում:
____________________

(210) 20210762		

(111) 33351

(220) 08.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 08.04.2031
(730) Ռայա Արմենի Շահինյան, ք. Արտաշատ,
Արազի 43, բն. 42, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(511)
դաս 29. պանիր, կաթ, սերուցք (կաթնա
մթերք), և կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20210684

(111) 33349

(220) 01.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 01.04.2031
(730) Կոմպանի Դե Ֆղոմաժ Է Ղիշըմոն, FR
(442) 03.05.2021
(540)
(511)
դաս 29. պանիր, կաթ, սերուցք (կաթնա
մթերք), և կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

բաց մանուշակագույն, մուգ մանուշակագույն,
մորեգույն, վարդագույն, մուգ կարմիր, մուգ
նարնջագույն, կանաչ և դեղին գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 3. օճառներ. պատրաստուկներ
մաքրելու համար. շամպուններ. կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական անձե
ռոցիկներ.
չորացնող
հակաստատիկ
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական լոսյոններով
տոգորված անձեռոցիկներ.
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դաս 5. հակաբակտերիալ խոնավ անձեռո
ցիկներ. մանկական խանձարուրներ.
դաս 16. զուգարանի թուղթ. թղթե
անձեռոցիկներ մաքրելու համար. սեղանի թղթե
անձեռոցիկներ:
____________________

(210) 20210790		

(111) 33352

(220) 14.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 14.04.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սյուզաննա
Աղաբաբյան, Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Միքայելյան 3/3, AM
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(511)
դաս 35. տարատեսակ հատակի ծածկերի
ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20210804

(111) 33354

(220) 15.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 15.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(442) 03.05.2021
(540)

(511)
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում).
գործնական
հմտությունների
ուսուցում
(ցուցադրություն).
վարպետաց
դասերի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում).
դաս
42.
հագուստի
մոդելավորում.
գեղարվեստական դիզայն. ինտերիերի դիզայն:
____________________

(526) «ВАФЛИ», «ПЛОМБИР», «КЛУБНИЧНЫЕ»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20210799		

(111) 33353

(220) 15.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 15.04.2031
(730) «Կասկո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար
փ., 3-1Ա, AM
(442) 03.05.2021
(540)
(526) «ԿԵՐԱՄԻԿ», «CERAMIC», «ՀՈԼ» և «HALL»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:

բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ, բալագույն,
կապույտ, կրեմագույն, բաց կրեմագույն, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. վաֆլիներ, մասնավորապես`
պլոմբիրի և ելակի համով վաֆլիներ:
____________________

(210) 20210820		

(111) 33355

(220) 19.04.2021

(151) 16.09.2021

մոխրագույն, կարմիր, կապույտ, դեղին և կանաչ

			(181) 19.04.2031
(730) Ղազար Ռադիկի Անդրեասյան, ՀՀ,
Մասիսի շրջ., գ. Գեղանիստ, փ. 26, տուն 12, AM

գունային համակցությամբ:

(442) 03.05.2021

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
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(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի
ցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 44. ատամնաբուժական կլինիկա
ների ծառայություններ. ատամնաբուժական
օգնություն ստոմատոլոգիա. օրթոդոնտական
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). ատամնա
բուժական լաբորատոր ծառայություններ:
____________________

(210) 20210828

(111) 33356

(220) 19.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 19.04.2031
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(210) 20210837		

(111) 33358

(220) 21.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 21.04.2031
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 5. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ.
միջատասպաններ. նեմատիցիդներ. պեստի
ցիդներ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20210866

(111) 33359

(220) 22.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 22.04.2031
(730) «Էյ Ջի Փի» ՍՊԸ, ՀՀ, Վայոց Ձոր, գ.
Արենի, Ելփին 6, տուն 7, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա շիշ:
____________________

(210) 20210835

(111) 33357

(220) 21.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 21.04.2031
(730) Իշիհարա Սանգյո Կաիշա, Լթդ., JP
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
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պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). 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
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային

09/2

№ՄԱՍ 1

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 հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
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պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու 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
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
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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). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
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նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
հիմքով 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. դիժեստիվ
ն 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:

(210) 20210918		

(111) 33361

(220) 28.04.2021

(151) 16.09.2021
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			(181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «CINEMA» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայու
թյուն
ների տրամադրում։
____________________

(210) 20210919		

(111) 33362

(220) 28.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «КИНОТЕАТР» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայություն
ների տրամադրում։
____________________

(740) Ռուբեն Մանասերյան
____________________
(210) 20210883

(111) 33360

(220) 23.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 23.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(210) 20210920		

(111) 33363

(220) 28.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 28.04.2031
(730) «ՈՒլիս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 50, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆ» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. կինոթատրոնների
թյունների տրամադրում:
____________________

ծառայու

112
112

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(511)
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայություն
ների տրամադրում.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ,
բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20210921		

(111) 33364

(220) 28.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 28.04.2031
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM

09/2

№ՄԱՍ 1

ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի սիդր,
վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի:
____________________

(210) 20210930		

(111) 33366

(220) 29.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 29.04.2031
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի
27/37, AM

(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ,
դիժեստիվներ, գինիներ, ջին, լիկյորներ,
մեղրային ըմպելիք, բալի օղի, սպիրտային
ըմպելիքներ, հայկական կոնյակ (բրենդի),
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի
սիդր, վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. օղի:
____________________

(210) 20210924		

(111) 33365

(220) 28.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 28.04.2031
(730) Հարություն Հրաչիկի Միքայելյան, ՀՀ, ք.
Չարենցավան, 6-րդ թաղ., շ. 26, բն. 11, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավելաջուր).
ապակու
հեղուկ.
ամանի
հեղուկ. ձեռքի հեղուկ օճառ. կերամիկա և
սալիկներ մաքրելու համար նախատեսված
փոշի և հեղուկներ. խողովակ մաքրելու
համար նախատեսված միջոցներ. սալօջախ
մաքրելու համար նախատեսված հեղուկներ.
օճառ. լվացքի փոշի. շոր լվանալու համար
նախատեսված հեղուկներ. շամպուն. մարմնի
գել. մարմնի հոտազերծիչներ. եղունգի լաք
մաքրող հեղուկ:
____________________

(210) 20210931		

(111) 33367

(220) 29.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 29.04.2031
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Ֆուչիկի
27/37, AM
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ անանուխի
թրմօղի, ապերիտիֆներ, թորման միջոցով

(442) 17.05.2021
(540)

113
113

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
(ժավելաջուր). ապակու հեղուկ. ամանների
հեղուկ. ձեռքի հեղուկ օճառներ. կերամիկա
և սալիկներ մաքրելու համար նախատեսված
փոշի և հեղուկներ. խողովակ մաքրելու համար
նախատեսված միջոցներ. սալօջախ մաքրելու
համար նախատեսված հեղուկներ. օճառ.
լվացքի փոշի. հագուստ լվանալու համար
նախատեսված հեղուկներ. շամպուն. մարմնի
գել. մարմնի հոտազերծիչներ. եղունգների լաքը
մաքրող հեղուկներ:
____________________

(210) 20210937		

(111) 33368

(220) 29.04.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 29.04.2031
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210946		

(111) 33369

(220) 03.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 03.05.2031
(730) Հարություն Մաղաքյան, Երևան, Նորք փ.
11, տուն 25, AM
(442) 17.05.2021
(540)

09/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. 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
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:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և կանաչ գունային համակցությամբ։

(210) 20210963		

(111) 33370

(220) 04.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 04.05.2031

114
114

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM

(210) 20210964		

(111) 33371

(220) 04.05.2021

(151) 16.09.2021

(442) 17.05.2021
(540)

			(181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM

09/2

№ՄԱՍ 1

(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
մուգ կարմիր գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի
փոխարինիչներ.
բրինձ.
մակարոնեղեն.
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո.սննդային
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց.
հրուշակեղեն.
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ. շաբաթ.
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի,
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային.
սպիրտային
ըմպելիքներ,
լուծամզուքներ,
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(511)
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սուրճի
փոխարինիչներ.
բրինձ.
մակարոնեղեն.
լապշա (արիշտա). տապիոկա. սագո սննդային
ալյուր. հացահատիկային մթերքներ, հաց.
հրուշակեղեն.
քաղցրավենիք.
շոկոլադ.
պաղպաղակ, բյուրեղացված նաբաթ. շաբաթ.
սննդային սառույց. շաքար. մեղր. մաթ.
խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի
աղ. համեմանք. ամոքանք, պահածոյացված
ուտելի խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ
(համեմունքներ). ըմպելիքներ սուրճի, կակաոյի,
շոկալադի և թեյի հիմքով. շոկոլադապատ
ընկույզներ. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. գինիներ. լիկյորային
գինիներ. սիդրեր. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). օղի, այդ թվում` մրգային.
սպիրտային
ըմպելիքներ,
լուծամզուքներ,
այդ թվում՝ սպիրտային մրգային և բուսական
(էքստրակտներ). դառը թրմօղիներ. լիկյորներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210965		

(111) 33372

(220) 04.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մեհրաբյան, ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.
Օձուն, փ. 1, տուն 66/1, AM
(442) 17.05.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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(540)

(526) «T» տառը և «BOTANICO» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց շագանակագույն, դեղին, կանաչ, կարմիր
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դիետիկ սննդամթերք բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ.
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար. մանկական սնունդ, սննդային հավե
լումն եր, այդ թվում՝ բուսական թեյեր. բուսական
թեյեր բժշկական նպատակների համար. դեղո
րայքային կոնֆետներ. սննդային հավելում
ներ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր.
վիրակապման նյութեր. ատամն ալցման նյու
թեր. նյութեր ատամն երի ծեփապատճենների
համար. ախտահանիչ միջոցներ. հոտազերծիչ
ներ. շամպուններ, այդ թվում՝ բուժիչ. օճառներ.
լոսյոններ մազերի համար. լոսյոններ կոսմե
տիկական նպատակների համար. սափրվելու
լոսյոններ. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակների համար. լոսյոններ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. սափրվելուց հետո
օգտագործվող բուժական լոսյոններ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. ատամն ամածուկ.
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դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեց
րած մրգեր. չրեր. ջերմային մշակման ենթարկ
ված մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. դոնդող.
մուրաբաներ. կոմպոտներ, պահածոյացված
բանջարեղեն. օշարակապատ մրգեր. օշարա
կապատ պտուղ, օշարակապատ հատապտուղ,
օշարակապատ բանջարեղեն. բուսական կոն
ցենտրատներ սնունդ պատրաստելու համար.
բուսական լուծամզուքներ. կաթնամթերք, այդ
թվում՝ պանիր, կարագ, յոգուրտ. սննդային յու
ղեր. սննդային ճարպեր. կաթի փոխարինիչներ.
նշի կաթ. կոկոսի կաթ. գետնընկույզի կաթ.
բրնձի կաթ. սո
յա
յի կաթ. մշակ
ված ըն
կույզ.
մշակված բակլա. մշակված գետնընկույզ. մշակ
ված սերմեր.
դաս 30. սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ.
թեյ, այդ թվում՝ մրգա
յին, ծա
ղիկ
նե
րի, բան
ջարեղենային. բույսերի արմատներից պատ
րաստված թեյեր՝ ոչ բժշկական նպատակների
համար. թեյի փոխարինիչներ. մրգային հրու
շակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. շաքա
րով հրուշակեղեն առավելապես խորիզով.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պաստեղներ
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշա
կեղեն). մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակե
ղեն). հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). աղանդերային մուսեր (հրու
շակեղեն). քաղցրավենիք. օշարակներ. ըմպե
լիքների պատրաստման բուսական ծագման
բաղադրանյութեր. կոնֆետներ մրգային, այդ
թվում՝ օշարակապատ, շոկոլադապատ. սննդա
յին համեղիչներ. պաղպաղակ. մեղր. կերակրի
աղ. քացախ. սոուսներ (համեմունքներ). սննդա
յին սառույց. կակաո. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշի.
համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված խոտա
բույսեր. բուրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20210983

(111) 33373

(220) 04.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 04.05.2031
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(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.
Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) «care» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. օճառներ. գործվածքների երանգ
ները վերականգնող օճառներ. լեղակ սպի
տակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառ
ներ սափրվելու համար. բամբակե տամպոն
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա սպի
տակեղենին փայլ հաղորդելու համար. պատ
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոշիկի քսուքներ. կոշիկ
ների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և
հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). բծերը
հանելու միջոցներ. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկ
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
ժավելաջուր. հարդարանքի ջուր. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. շամ
պուններ. պատրաստուկներ եղունգների խնամ
քի համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար.օճառներ ոտքերի քրտնելու
դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրա
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
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(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնե
լու դեմ. անու
շադ
րի սպիրտ (լվա
ցող, մաք
րող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտա
կեղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզները մաքրելու համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
լոսյոններ մազերի համար. աերոզոլներ բերանի
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռաց
ման համար. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. խոնավակլանիչ
նյու
թեր սպասք լվացող մեքենաների համար.
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչ
ներ կամ հոտազերծիչներ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. սպիտակեցնող շեր
տիկներ ատամն երի համար. եղունգների լաքա
հանիչներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. բույր տարածող հոտա
վետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
միցել յար ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունա
թափումը կանխելու համար. չորացնող հակաս
տատիկ անձեռոցիկներ. ատամն ամածուկ.
սպասք լվանալու հեղուկներ. մարմն ի գելեր
կոսմետիկական նպատակների համար. բամ
բակյա գլխիկով փայտիկներ կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. միջոց
ներ ոտքերը քրտնելու դեմ. միջոցներ քրտնելու
դեմ. քսուքներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր
բժշկական նպատակների համար. ոջիլասպան
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շամպուններ. բուժիչ շամպուններ. մազերի բու
ժիչ լոսյոններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ
օճառներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների
համար. պատրաստուկներ այրվածքները մշա
կելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկները
հեռացնելու համար. ցրտահարման ժամանակ
օգտագործվող պատրաստուկներ. պատրաս
տուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
քսուքներ բժշկական նպատակների համար.
բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ. բժշկա
կան վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամն ալցման համար. նյութեր ատամն երի
ծեփապատճենների համար. հակաբակտե
րիալ խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20210997		

(111) 33374

(220) 06.05.2021

(151) 16.09.2021
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(511)
դաս 29. սերուցք (կաթնամթերք). հարած
սերուցք. պանիրներ. թթվասեր. կարագ.
մարգարին. կաթ. կաթնաշոռ. յոգուրտ. կեֆիր.
սննդային յուղ. կաթնային շիճուկ. կտրված կաթ.
խտացրած կաթ. կաթնաթթվային խմորումով
եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. կաթի
փոշի. կաթի փոխարինիչներ. կաթնամթերք,
մասնավորապես՝ մածուն, թան, չորաթան.
դաս 35. կաթնամթերքի մանրածախ
և
մեծածախ
առևտրի
ծառայություններ.
կաթնամթերքի
ներմուծման-արտահանման
ծառայություններ։
____________________

(210) 20211006		

(111) 33375

(220) 06.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 17.05.2021
(540)

			(181) 06.05.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հրաչյա
Մարտիրոսյան Հարությունի, ՀՀ, Լոռի, գ.
Բազում, փ. 4, տնակ 45, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526)

Բացի

«Grand Candy» գրառումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
մանուշակագույն, բաց և մուգ դարչնագույն,
(526) «DAITY PRODUCTS» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, մուգ կանաչ, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։

սպիտակ, կապույտ, կանաչ, մոխրագույն և
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
իրիս:
____________________
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(210) 20211007		

(111) 33376

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 06.05.2021

(151) 16.09.2021

կանաչ, նարնջագույն, կարմիր, դեղին, կապույտ,

			(181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(526) Բացի «Grand Candy» գրառումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, բաց դարչնագույն, սպիտակ,
կապույտ, սև, մոխրագույն և մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
նուգա:
____________________
(210) 20211008		

(111) 33377

(220) 06.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 06.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 17.05.2021
(540)
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մանուշակագույն և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
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ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ծիկաշաքարш. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
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. տորտիլա
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ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած 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
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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
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
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):
____________________

(210) 20211022		

(111) 33378

(220) 10.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 10.05.2031
(730) Խաչատուր Լյովայի Կարապետյան, ՀՀ,
Երևան, Մարգարյան 17, բն. 29, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. օճառներ, խոնավ անձեռոցիկ
ներ. բամբակյա փայտիկներ. բամբակյա
սկավառակներ. կոսմետիկական պատրաս
տուկներ լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու
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համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
լվացքի համար. լոսյոններ մազերի համար.
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական
հավաքածուներ. բամբակ կոսմետիկական
նպատակների համար. կոսմետիկական կրեմ
ներ. ճարպազերծող միջոցներ. բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. կենցաղային հակաստա
տիկներ. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու
համար. եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստ
րակտներ (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
մաքրելու համար. կոսմետիկական յուղեր. սպի
տակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
արդուզարդի միջոցներ. դիմապակիները մաք
րելու հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածք
ները կոկելու (օսլայելու) համար. շամպուններ.
օծանելիք. պարֆյումերիային արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. շրթներկեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ
սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ.
արդուզարդի պարագաներ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). աղեր վաննաների համար.
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձե
ռոցիկներ. սափրվելու լոսյոններ. աերոզոլներ
բերանի խոռոչի թարմացման համար. մաք
րող միջոցներ. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. չոր շամպուններ.
մազերի լավորակիչներ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
անձեռոցիկներ. բուսական կոսմետիկական
միջոցներ. եղունգների լաքահանիչներ. սպիտա
կեցնող (գունազրկող) միջոցներ կենցաղային
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց
ներ երեխաների համար. մաքրող միջոցներով
տոգորված մանկական անձեռոցիկներ. միցե
լյար ջուր, ատամն ամածուկ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված
բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթա
փումը կանխելու համար. չորացնող հակաստա
տիկ անձեռոցիկներ. բամբակե տամպոններ
կոսմետիկական նպատակների համար.
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դաս 5. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
հա
մար. բժշկա
կան սպիրտ. կպչուն սպե
ղա
նիներ. հականեխիչ բամբակ. ապանեխված
բամբակ. բամբակյա կտորներ բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. բամբակ
բժշկական նպատակների համար. բժշկա
կան վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. թանզիֆ վիրակապերի
համար. խոնավածուծ բամբակ. հիգիենիկ
տամպոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչ
ներ. միջադիրներ. դեղամիջոցներով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. բարձիկներ կրծքով
կերակրելիս օգտագործելու համար. մանկա
կան խանձարուրներ. մանկական կիսավար
տիք-խանձարուրներ. ախտահանիչ միջոցներ.
հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը լվանալու
հակամանրէային միջոցներ. սափրվելուց հետո
օգտագործվող բուժական լոսյոններ. բուժիչ
շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատրաս
տուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր
շամպուններ. ախտահանող օճառներ. բուժիչ
օճառներ. միանգամյա օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. միանգամյա օգտագործման փռոցներ.
դաս 16. թուղթ, ստվա
րա
թուղթ և դրան
ցից պատրաստված իրեր. զուգարանի թուղթ.
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
գրիմի հեռացման համար. թղթե սրբիչներ ձեռ
քերի համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրե
լու համար. մանկական անձեռոցիկներ, երեսի
թղթյա սրբիչներ։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(540)

(511)
դաս 16. թուղթ և ստվա
րա
թուղթ. տպագ
րական արտադրանք. նյութեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ներ, բացառությամբ կահույքի. ուսուցողական
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. տառա
շարեր. տպագրական կլիշեներ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. ալբոմն եր. նկարներ. արագակարներ.
թղթապանակներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործություններ. լրագրեր. պարբերա
կան մամուլ. ատլասներ. տակդիրներ գարեջրի
գավաթների համար. տոմսեր. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար. բրոշյուրներ. տետրեր. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). քարտեր. կատալոգներ. գրքեր.
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային
ապրանքներ).
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն. նկարների
տպագրում. պոլիգրաֆիա. կազմարարական
աշխատանքներ. ասեղնագործում. լազերային
փորագրում. գունաբաժանում. երրորդ անձանց
համար 3D տպագրություն ըստ պատվերի.
փորագրում. լուսափորագրում. մետաքսատպու
թյուն:

(210) 20211026		

(111) 33379

(220) 10.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 10.05.2031
(730) «Եգեա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 2/1, բն.
14, AM
(442) 01.06.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

____________________

(210) 20211032		

(111) 33380

(220) 11.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 11.05.2031

122
122

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(730) «Ջուլիոս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արշակունյաց
պող. 67, AM
(442) 01.06.2021
(540)

09/2

№ՄԱՍ 1

(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «CHEERING TABLES» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց մարմնագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների
ծառայություններ.
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի
ծառայություններ. սննդի ձևավորում:
____________________

(210) 20211055		

(111) 33381

(220) 13.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 13.05.2031
(730) Բլուփրինթ Մեդիսինս Քորփորեյշն, US
(442) 01.06.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
քաղցկեղը բուժելու համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան
____________________

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 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.
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) 20211104		

(111) 33383

(220) 18.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.05.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Նարեկ
Մուրադյան Վարդանի, ՀՀ, Արարատ 0601,
Վեդի, Ա. Վարդանյան, տուն 40, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(210) 20211085		

(111) 33382

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 14.05.2021

(151) 16.09.2021

սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ

			(181) 14.05.2031

ցությամբ:

123
123

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

(511)
դաս 18. կա
շի և կաշվի նմանակումն եր.
դրանցից պատրաստված իրեր. պայուսակ
ներ. կանացի պայուսակներ. ուսից կախվող
պայուսակներ. կանացի երեկոյան պայուսակ
ներ. դրամապանակներ, քլատչ պայուսակներ,
տարբեր նպատակների պայուսակներ, ուսա
պարկեր, հովանոցներ. կանացի պայուսակ
ների հիմն ակմախքներ. անվավոր տնտեսական
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ.
պայուսակներ ալպինիստների համար. տուրիս
տական պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ.
ուղեպայուսակներ, կաշվե պարկեր (ծրար
ներ, պայուսակներ) փաթեթավորման համար.
թղթապայուսակներ
(կաշեգալանտերեա).
կռնապայուսակներ, սպորտային պայուսակ
ներ. կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու
համար. բռնակներ տնտեսական պայուսակ
ները և տոպրակները տեղափոխելու համար.
ուղեբեռի տեսակավորման համար հարմարեց
վող պայուսակներ. թիկնապայուսակներ երե
խաներ կրելու համար.
դաս 25. կոշիկներ. երկարաճիտ կոշիկ
ներ. կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ.
կոշիկների ճտքեր. կրկնակոշիկներ. տնային
կոշիկներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ (կոշիկ).
սպորտային կոշիկներ. դահուկների կիսակո
շիկներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ
կոշիկներ). մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ.
կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հարմարանք
ներ. մանկական կոշիկներ. կանացի կոշիկներ.
տղամարդու կոշիկներ. կեդեր.
դաս 35. պայուսակների. կոշիկների. աքսե
սուարների մանրածախ և մեծածախ վաճառքի
ծառայություններ, այդ թվում նաև առցանց:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211106		

(111) 33384

(220) 18.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 18.05.2031
(730) «Արիանա 17» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր
Սերոբի թող, շ 11/1 բն 13, AM
(442) 01.06.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) «The essential is invisible to the eye»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, թանաքագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
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 հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
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
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
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նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
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
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման 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
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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
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). հաշիվ
ն երի ապրան
քագրերի տրամադրում. գովազդային տեքս
տերի խմբագրում. վիճակագրական տվյալների
հավաքում և տրամադրում. գովազդի մանրա
կերտում. երաշխավորների որոնում. նորաձևու
թյան
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների գործու
նեության
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
ծունեության
կառավարում.
առևտրային
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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
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 երի պլանավորման
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 հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
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
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
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ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
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
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար:

____________________

(210) 20211129		

(111) 33385

(220) 20.05.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 20.05.2031
(730) «Ալֆա բետա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան,
Արաբկիր վ/շ, Պռոշյան փ. շ. 5/1, AM
(442) 01.06.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի

(210) 20211471		

(111) 33387

տակ, կարմիր և կապույտ գունային համակ

(220) 07.07.2021

(151) 16.09.2021

ցությամբ:

			(181) 07.07.2031
(730) ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն,
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM

(511)
դաս

44.

հիվանդանոցային

ծառայու

թյուններ:
____________________

(210) 20211136		

(111) 33386

(220) 20.05.2021

(151) 16.09.2021

(442) 07.07.2021
(540)

			(181) 20.05.2031

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն

(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,

պահպանության օբյեկտ չէ:

Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM

կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սև գունային

(442) 01.06.2021
(540)

համակցությամբ։

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային

լուծամզուքներ.

դառը

թրմօղիներ.

անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
միջոցով

ստացված

ըմպելիքներ.

սիդրեր.

կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի, սպիրտային ըմպելիքներ,
բրենդի.

գինի

խաղողի

չանչերից.

տանձի

սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ).
ալկոհոլային

սպիրտային
խմիչքներ,

լուծամզուքներ.

բացի

գարեջրից.

մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի

սպիրտ.

ալկոհոլային

ռոմ.

օղի.

ըմպելիքներ,

խառնակազմ

բացի

գարեջրի

հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային

ըմպելիքներ.

հացահատիկի

հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար). սոսնձող
նյութ եր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. աղեր պահածոյացման համար, բացա
ռությամբ սննդի պատրաստման համար օգտա
գործվողների. օժանդակ հեղուկներ հղկանյու
թերի հետ օգտագործելու համար. ռետինացման
(վուլկանացման) ուժեղարարներ. հակափրփրա
յին լուծ ույթն եր էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի
համ ար. ացետ ատն եր (քիմ իակ ան նյութ եր).
ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. մանրէաբանա
կան պատր աստ ուկն եր թթվեցն ել ու համ ար.
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն.
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական պատրաս
տուկներ կոնդենսացման համար. քիմիական
թթվակայուն բաղադրություններ. պատրաստուկ
ներ պողպատի մաքրամշակման համար. ակտի
նիում. քիմիական հավելանյութեր հորատման
լուծույթների համար. քիմիական հավելանյութեր
մոտորային վառելիքի համար. մաքրող հավելա
նյութեր բենզինի համար. կպչուն բաղադրություն
ներ վիրաբուժական վիրակապման նյութերի
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար.
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերական
նպատակների համար. ակտիվացրած ածուխ.
մղող գազեր աերոզոլների համար. լուսանկար
չական թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարա
րություններ փակցնելու համար. ագար-ագար
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արդյունաբերական նպատակների համար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյուղատն
տեսության համար, բացառությամբ ֆունգիցիդ
ներ ի, հերբ ից իդն եր ի, միջ ատ ասպ անն եր ի և
մակ աբ ուծ ասպ անն եր ի. բաղ ադր ութ յունն եր
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակ ուցն եր (կենդ ան ակ ան կամ բուս ակ ան,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային սպի
տակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալիներ.
կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղներ.
սպիրտն եր. էթիլ այ ին սպիրտ. ալդ եհ իդն եր.
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմի
ական նյութեր սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. քիմիական պատրաստուկներ մետաղ
ների լեգիրումը հեշտացնելու համար. արզնա
հող. ալ յում ին այ ին շիբ. ալ յում ին ի հիդր ատ.
ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլորիդներ.
ալ յումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ). քիմիկատներ
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում.
օսլա արդյունաբերական նպատակների համար.
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու համար
(սոսնձազերծող). անուշադր. աղաթթու. ամոնի
ակային աղեր. ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ.
ալ յումինա-ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ.
ամիլային սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ.
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական սպի
տակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. ներ
քին այրման շարժիչների վառելիքների հակա
ճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ. ծարիրի
սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործվածքի
համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. կպչուն բաղադրու
թյուններ ծառերը պատվաստելու համար. մածիկ
ներ ծառ եր ի ճեղք եր ի համ ար (անտ առ այ ին
տնտես ութ յուն). արծ աթ ի աղեր ի լուծ ույթն եր
արծաթապատման համար. արգոն. կապարի
արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթուներ. աստա
տին. վառելիք միջուկային ռեակտորների համար.
քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր շարժ իչն եր ում
այրուքը հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ տեքստիլ
արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ.
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու
արտադրության ժամանակ օգտագործվող քիմի
ական պատրաստուկներ). պատրաստուկներ
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). լու
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ծույթներ ցինկապատման համար, լուծույթներ
գալվանապատման համար. երանգավորող լու
ծույթներ (լուսանկարչություն). նատրիումի կար
բոնատ. բարիում. բարիումի օքսիդ. բարիտային
թուղթ. բարիումի միացություններ. նյութեր գուլ
պաների հատերը գնալը կանխելու համար. հիմ
քեր (քիմիական նյութեր). քիմիկատներ արծնի
արտադրության համար, բացառությամբ ներ
կերի պիգմենտների. բոքսիտներ. բենտոնիտ.
բենզոլային շարքի թթուներ. բենզոլի ածանցյալ
ներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). օրթոբեն
զոյական թթվի սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելի
ում. նյութ եր բետ ոն ը փրփրեցն ել ու համ ար.
պահպանող միջոցներ բետոնի համար, բացա
ռությամբ ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ.
կալիումի երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ.
լուս ար արն եր և կոնս երվ անտն եր գար եջր ի
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ.
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ.
բիսմութ. բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավաց
նող պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտա
գործ ել ու համ ար. գուն ազ երծ իչն եր մոմ եր ի
համար. դաբաղային փայտանյութ. փայտաս
պիրտ. փայտազանգված. փայտաքացախ (փայ
տահեղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունա
բերական նպատակների համար. լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատն եր կոնդ ենս աց ում ը կանխ ել ու համ ար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարարտա
նյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ.
պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար. կարբո
նատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. ածխածին.
ծծմբածխածին. ածխաթթու. կարբիդներ. կալցի
ումի կարբիդ. կասիոպիում (լյուտեցիում). կատա
լիզատորներ. ցել յուլոզ (թաղանթանյութ). թղթա
զանգված. վիսկոզ. ածխածնավորիչներ (մետա
լուրգ իա). ֆերմ իո ւմ. ջնար ակն եր խեց եղ են ի
համար. ցերիում. հազվագյուտ հողերի մետաղ
ների աղեր. ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկ
ներ կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ.
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապա
հովում են ածխի խնայողական օգտագործումը.
սոսնձող միջոցներ կոշկեղենի համար. կալցիումի
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզ
ները, բուխարիները մաքրելու համար. քիմիկատ
ներ կաշին նորացնելու համար. արդյունաբերա
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կան քիմիկատներ. քիմիական պատրաստուկներ
գիտական նպատակների համար, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական նպա
տակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի. քիմ իակ ան
ռեակտիվ
ն եր, բացի բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակներով օգտագործվողներից.
դանդաղարարներ միջուկային ռեակտորների
համ ար. քիմ իակ ան տրոհ իչն եր. քիմ իակ ան
պատր աստ ուկն եր լաբ որ ատ որ անալ իզն եր ի
համար, բացառությամբ բժշկական կամ անաս
նաբուժական նպատակներով օգտագործվող
ների. քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլո
րաջրածնային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ.
քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. քրո
մական թթու. մածիկներ կաշվի համար. մածիկ
ներ դողերի համար. սոսինձներ կոտրված իրերը
նորոգելու համար. պատրաստուկներ ցեմենտին
անջրանցիկություն հաղորդելու համար, բացա
ռութ յամբ ներկ եր ի. պաշտպ ան իչ նյութ եր
ցեմենտի համար, բացառությամբ ներկերի և
յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական համակար
գեր ի համ ար. մոմ ծառ եր ը պատվ աստ ել ու
համար. կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպա
տակների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և նախա
ներկմ ան համ ար. սոս ինձն եր պաստ առն եր ի
համար. լուսարարներ գինիների համար. կոլո
դիո ւմ. աղեր մետ աղն եր ի ներկմ ան համ ար.
փափկ իչն եր կաշվ ի համ ար, բաց առ ութ յամբ
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտ
պանելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործա
կան արդյունաբերության համար. լուսաքիմի
կատներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ)
լուս անկ արչ ութ յան համ ար. լուս աթ իթ եղն եր.
կոռ ոզ իակ ան (քայք այ իչ) պատր աստ ուկն եր.
պատր աստ ուկն եր կաշ ին մշակ ել ու համ ար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգ են այ ին պատր աստ ուկն եր. սոս ինձն եր
կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համ ար. պղնձարջ ասպ, պղնձի սուլֆ ատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռոցի
անիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթացնե
րում օգտագործվող ճարպազրկող պատրաս
տուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն
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անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար.
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆոլիանտ
ներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների յուղման
հակահարակցային բաղադրություններ արտադ
րանքի հանումը հեշտացնելու համար. նյութեր
փայլատման համար. ջրազրկող պատրաստուկ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր նստվածք ը հեռ ացն ել ու
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք
օգտագործվում են արտադրության մեջ. դեքստ
րին (ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. դիաստազներ արդյունաբերական
նպատակների համար. երկազոթուղթ (երկազո
տայ ին լուս ազգ այ ուն թուղթ) պատճ ենմ ան
համար. պատրաստուկներ ձայնասկավառակ
ները վերականգնելու համար. թորած ջուր. դոլո
միտ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար.
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչները
լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ծանր ջուր. լուսա
րարն եր. իոն ափ ոխ ան ակ իչն եր (քիմ իակ ան
նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների
համար. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են վառ ել իք ի խնայ ող ակ ան օգտ ագ ործ ում ը.
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակներով օգտագործ
վողների. հակաստատիկներ, բացառությամբ
կենցաղայինների. աղեր գալվանական տարրերի
համար. պատրաստուկներ արծնի մթնեցման
համար. պատրաստուկներ ապակու մթնեցման
համար. քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկե
լու համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ.
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաստուկ
ներ շոհավորման համար. պարարտանյութեր.
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. ֆերմենտներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
չմշակվ ած էպօքս իդ այ ին խեժ եր. նյութ եր
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու.
ինդ իկ ատ որ այ ին թուղթ (քիմ իակ ան). բարդ
եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր.
պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր.
ծծմբի եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետ
քերի առաջացումը կանխելու համար. եվրոպի
ում. բաղադրություններ կրակմարիչների համար.

129
129

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

ալ յուր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. ֆեռոտպության լուսաթի
թեղներ (լուսանկարչություն). պարարտանյու
թերի պատրաստուկներ. հրակայուն բաղադրու
թյունն եր. բաղ ադր ութ յունն եր պտուտ ակ աձ և
պարուրակների ակոսահատման համար. զտող
պատրաստուկներ ըմպելիքների արդյունաբերա
կան արտադրության համար. տրոհվող նյութեր
միջուկային էներգիա ստանալու համար. պատ
րաստուկներ սևեռակման համար (լուսանկար
չություն). ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների
համար. նյութեր ֆլ յուատապատման համար.
ֆտոր. ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնա
յին թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. կապ ակց ող նյութ եր ձուլմ ան
արտադրության համար. կաղապարման խառ
նուրդներ ձուլակաղապարների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր միջատասպան նյութերի
համար. քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ
ների համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ (մրջնալ
դեհիդ) քիմիական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ
լմելու ժամանակ օգտագործելու համար. լմման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր
արդյունաբերական նպատակների համար. քիմի
ակ ան պատր աստ ուկն եր միսն ապխտ ել ու
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթու թանաքի արտադրության համար.
գալիում. լուսանկարչական թուղթ. գխտորադա
բաղային թթու, տանին. պատրաստուկներ ցին
կապատման, գալվանապատման համար. գամ
բիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական գազեր
եռակցման համար. պնդացված գազեր արդյու
նաբերական նպատակների համար. ժելատին
լուսանկարչության մեջ օգտագործելու համար.
ժել ատ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիմիապես
ակտիվ նյութեր). չոր սառույց (ածխածնի երկօք
սիդ). բուսական սոսինձներ միջատների դեմ
պայքարելու համար. գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդ
ներ. գլիկ ոլն եր. գուն ազ երծ իչն եր ճարպ եր ի
համար. ճարպաթթուներ. մածիկ ծառերը պատ
վաստելու համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյունբալասան լաքի արդյունաբերության մեջ օգտա
գործելու համար. հելիում. հոլմիում. պտուղների
աճն արագ ացն ող հորմ ոնն եր. քիմ իկ ատն եր
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այգեգործության և բանջարաբուծության համար,
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների,
միջատասպանների և մակաբուծասպանների.
յուղեր սննդամթերքի պահպանման համար. յու
ղեր արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. դիս
պերսարարներ նավթի համար. դիսպերսարար
ներ յուղերի համար. գունաթափող պատրաս
տուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ յուղերը
մաքր ել ու համ ար. բուս ահ ող. հիդր ատն եր.
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ
գործվածքներին 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, կիզել
գուր. կրիպտոն. կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտ
ներ քիմիական նպատակների համար. լանթան.
պատր աստ ուկն եր ոսպն յակն եր ի խամր ում ը
կանխելու համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում.
պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի համար,
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ
նյութեր աղ յուսե շարվածքի համար, բացառու
թյամբ ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագ
նեզիումի քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրե
նու կեղ և արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. քիմ իկ ատն եր ապակ ու փայլ ատմ ան
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդներ.
մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների աղեր,
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պատրաստուկներ մետաղների շիկամշակման
համար. մեթան. քիմիական պատրաստուկներ
խաղողը չոռից (սնկային հիվանդություն) պաշտ
պան ել ու համ ար. հանք այ ին թթուն եր. աղեր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
խոն ավ ացն ող պատր աստ ուկն եր ներկ ել իս
օգտ ագ ործ ել ու համ ար. նավթ ալ ին. նեոդ իմ.
նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի չեզոքա
րարներ. քիմիական պատրաստուկներ հատի
կաբ ույս եր ը մրիկ ից պաշտպ ան ել ու համ ար.
ուրանի նիտրատ. զգայունացված թիթեղիկներ
օֆսեթ տպագրության համար. օլեինային թթու.
օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). ոսկու
աղեր. թրթնջկաթթվային կալիում. օքսալատներ.
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թրթնջկաթթու. թթվածին արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պալադիումի քլորիդներ. բորակով ներծծված
թուղթ. լուսաչափական թուղթ. զգայունացված
թուղթ. լակմուսաթուղթ. պեկտիններ լուսանկար
չության մեջ օգտագործելու համար. նատրիումի
պերբորատներ. պերկարբոնատներ. պերքլո
րատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբական թթու.
կարբոլային թթու արդյունաբերական նպատակ
ների համար. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր).
խարամն եր (պարարտանյութեր). ֆոսֆատիդ
ներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ (պարարտա
նյութ եր). թուղթ լուս ապ ատճ ենմ ան համ ար.
ֆոսֆորական թթու. գործվածք լուսապատճեն
ների համար. լուսահայտածիչներ. լուսազգայու
նար արն եր. պիկր ին այ ին թթու. չմշակվ ած
պլաստմասս աներ. պլաստ իզ ոլներ. կապ արի
ացետատ. կապարի օքսիդ. պլուտոնիում. պոլո
նիում. կարտոֆիլի ալ յուր արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. տորֆ ահ ում ուս այ ին
թաղարներ այգեգործության և բանջարաբուծու
թյան համար. պոտաշ. կալիում. ջրային պոտաշ.
պրազեոդիմ. պրոմեթիում. պրոտակտինիում.
չմշակված պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու.
քվեբրախո արդյունաբերական նպատակների
համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր
գիտական նպատակների համար. ռադոն. ռադի
ում գիտական նպատակների համար. սառնազ
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման
կողմն ակ ի արգ աս իքն եր արդ յուն աբ եր ակ ան
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 արդյունա
բերական նպատակների համար. սկանդիում.
սեբացինային թթու. աղեր (քիմիական պատրաս
տուկն եր). չմշակվ ած աղեր (հումք). աղեր
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահպան
մանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. սիլիցի
ում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ. քիմի
կատներ զոդման համար, քիմիկատներ եռակց
ման համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
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կաուստիկ սոդա արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. նատր իո ւմ ի աղեր (քիմ իակ ան
պատրաստուկներ). ծծումբ. ազոտաթթվային
բիսմ ութ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ).
ստեարինային թթու. ստրոնցիում. մուր արդյու
նաբերական կամ գյուղատնտեսական նպատակ
ների համար. հեղուկներ էլեկտրական կուտա
կիչները սուլֆատազրկելու համար. սուլֆաթթու
ներ. ծծմբային թթու. ծծմբական թթու. աղտոր
դաբաղման ժամանակ օգտագործելու համար.
քիմ իկ ատն եր անտ առ այ ին տնտես ութ յան
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբի
ցիդների, միջատասպանների և մակաբուծաս
պանների. տալկ (մագնեզիումի սիլիկատ). աղա
ղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ նյութեր. կալցի
ումի աղեր. դաբաղաթթու. տապիոկայի ալ յուր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
գինեքար, բացառությամբ դեղագործական նպա
տակների համար օգտագործվողի. գինեթթու.
տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին ներ
կելու համար. պատրաստուկներ ապակու խամ
րումը կանխելու համար. քիմիկատներ պատու
հանի ապակիների խամրումը կանխելու համար.
հող բույսեր աճեցնելու համար. ֆուլերային հող
տեքստիլ արդյունաբերության համար. հազվա
գյուտ հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորմե
թան. քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաս
տուկներ մանածագործության համար. թալիում.
թիոկարբոնիլիդ. թուլիում. թորիում. տիտանի
երկօքսիդ արդյունաբերական նպատակների
համար. տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարարտա
նյութ). պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի համար,
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. վոլֆրամա
կան թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ ապակի (լուծ
վող). արդյունաբերական պատրաստուկներ միսը
փափկացնելու համար. քիմիական պատրաս
տուկներ խաղողի հիվանդությունների կանխար
գելման համար. գինու սպիրտ. երանգավորող
աղեր (լուսանկարչություն). ռետինացնող (վուլ
կանացնող) պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսե
նոն. իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատ
ներ. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատրաստ
ման գործընթացն արագացնելու համար. ամո
նիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ իակ ան յոդ իդն եր
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արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական մետաղ
ների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. ալ յումինի
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). ամո
նիումի աղեր. կենդանական ածուխ. ազոտաթթ
վակ ան արծ աթ. գուն աբ աց ող քիմ իկ ատն եր
արդյունաբերական նպատակների համար. բան
ջարանոցային կուլտուրաների սերմերի ծլմանը
խոչընդոտող պատրաստուկներ. նիտրատներ.
սոսինձներ երեսապատման սալիկների համար.
բարիումի սուլֆատ. քիմիական նյութեր ներկեր
պատրաստելու համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբեն
զեն. նատր իո ւմ ի երկկ արբ ոն ատ քիմ իակ ան
նպատակների համար. կենսաբանական պատ
րաստուկներ, ոչ բժշկական կամ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. գունաթափող պատ
րաստուկներ արդյունաբերական նպատակների
համար. զգայունացված չլուսակայված լուսաժա
պավեններ. փայտասպիրտի թորման արգասիք
ներ. հալանյութեր կարծր զոդման համար. հալա
նյութեր զոդման համար. բրոմ քիմիական նպա
տակների համար. անթրացենային քլորացված
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. ֆլոկու
լ յանտն եր. լեց իթ ին (հումք). սուբստր ատն եր
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու
համար (գյուղատնտեսություն). ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա
բեր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. կազ եի ն
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալներ
(քիմիական նյութեր). ցել յուլոզների (թաղանթա
նյութերի) պարզ եթերներ արդյունաբերական
նպատակների համար. մանրէաբանական պատ
րաստ ուկն եր ոչ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. կուլտուրաներ միկրոօրգանիզմն ե
րից, բացառությամբ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակներով օգտագործվողների.
գազի մուր արդյունաբերական նպատակների
համար. զգայունացված չլուսակայված կինոժա
պավեններ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. սոսինձներ արդյու
նաբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. յուղ եր
մշակված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիմիական նպատակների համար. բաղադրու
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թյուններ ձայնասկավառակների արտադրության
համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և տար
րալուծելու համար. պլաստմասսաների դիսպեր
սում. լուծիչներ լաքերի համար. քաղցրացնող
նյութեր, արհեստական (քիմիական պատրաս
տուկներ). քիմիկատներ ջրի մաքրման համար.
փափկիչներ արդյունաբերական նպատակների
համար. զտող նյութեր չմշակված պլաստմասսա
ներից. զտող նյութեր քիմիակ ան նյութեր ից.
զտող նյութեր անօրգանական նյութերից. զտող
նյութեր բուսական նյութերից. գլյուկոզա արդյու
նաբերական նպատակների համար սոսնձանյութ
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար օգտագործ
վողների. բնական սոսինձներ (սոսնձող նյութեր)
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պատրաստուկներ, որոնք աղ յուսե կամ քարե
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից,
բացառությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, բացա
ռությամբ գրասենյակային, սննդային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար օգտագործվող
ների. կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սին
թետիկ նյութեր յուղերը կլանելու համար. խեցե
գործական նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես
զտող միջոցներ օգտագործելու համար. կոմ
պոստ. բաղադրություններ տեխնիկական խեցե
ղենի արտադրության համար. դիատոմային հող.
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ
բույսերի աճը կարգավորելու համար. պատրաս
տուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար,
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր արդյու
նաբերական նպատակների համար. միկրոտար
րերով հարստացված պատրաստուկներ բույսերի
համար. քափուր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. քիմիական ուժեղարարներ թղթի
համար. քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի
(ռետ ին ի) համ ար. բուս ահ ող (հում ուս) հող ը
պարարտացնելու համար. մագնիսական հեղուկ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ.
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող
բաղադրությունների համար. խեցեգործական
հավ ել ան յութ եր, որոնք օգտ ագ ործվ ում են
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու տես
քով). սառնազդակներ տրանսպորտային միջոց
ների շարժիչների համար. քիմիկատներ ռադի
ատորները լվալու (մաքրելու) համար. մածկան
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ման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի վերանո
րոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի համար.
մածիկներ ապակիների համար. փքեցրած կավ
հիդրոպոնիկական կուլտուրաների համար (հիմ
նան յութ). պատր աստ ուկն եր պաստ առն եր ը
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր յու
ղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական արտադրու
թյան համար. ցողունային բջիջներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական նպա
տակներով օգտագործվողների. կուլտուրաներ
կենսաբանական հյուսվածքներից, բացառու
թյամբ բժշկական կամ ասնաբուժական նպա
տակներով օգտագործվողների. պարարտանյու
թեր ձկան ալ յուրից. ֆերմենտային պատրաս
տուկներ սննդի արդյունաբերության համար.
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար.
լեց իթ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. պեկտ ին սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պեկտին արդյունաբերական նպատակ
ների համար. գինեթթվային կալիում (տարտ
րատ) սննդի արդ յուն աբ եր ութ յան համ ար.
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) արդյունա
բերական նպատակների համար. ալգինատներ
սննդային արդյունաբերության համար. սնձան
(գլյուտեն) սննդի արդյունաբերության համար.
սնձան (գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդար
դյունաբերության համար. կաթնաշաքար (լակ
տոզ) արդյունաբերական նպատակների համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնաֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կազեին սննդարդյունաբերու
թյան համար. անուշադրի սպիրտ. քիմիական
նյութեր պիգմենտներ պատրաստելու համար.
պատրաստուկներ միկրոօրգանիզմն երից, բացա
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. հողային
խառն ուրդն եր թաղ ար այ ին մշակ աբ ույս եր ի
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխա
մեղմման համար. գլյուտամինի թթու արդյունա
բերական նպատակների համար. թեյի լուծամ
զուքներ (էքստրակտ) դեղագործական ապրանք
ների արտադրության համար. թեյի լուծամզուք
ներ (էքստր ակտ) սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
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համար. օրգանական թափուկներ (պարարտա
նյութ). թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմե
տիկայի արտադրության համար. կոլագեն (սոսն
ձան յութ) արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժան
դակ միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակների համար. վիտամիններ
սննդայ ին հավ ել ույթն եր ի արտ ադր ութ յան
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերության
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործելու համար. հակաօքսի
դանտներ կոսմետիկայի արտադրության համար.
հակաօքսիդանտներ դեղագործական ապրանք
ների արտադրության համար. հակաօքսիդանտ
ներ սննդային հավելույթների արտադրության
համ ար. պրոտ եի նն եր արդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պրոտեիններ սննդային հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ սննդար
դյունաբերության համար. ամոնիումի նիտրատ.
վիտամիններ դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. վիտամիններ կոսմետի
կական արտադրության համար. ֆլավոնոիդներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար
(ֆենոլային միացություններ). թիմոլ արդյունա
բերական նպատակների համար. հողի հերկելի
շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմե
րային խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ).
գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բեն
զոլ. գրաֆ են. գիպս որպ ես պար արտ ան յութ
օգտագործելու համար. նանոփոշիներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. դեղապա
տիճների արտադրության համար օգտագործվող
դենդրիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական
նյութեր հացահատիկային բույսերի հիվանդու
թյունների կանխարգելման համար. կենսախթա
նիչներ բույսերի համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկ ան յութ եր (ներկ ան յութ). ալիզ ար ին այ ին
ներկանյութեր. ալ յումինային ներկեր. ալ յումինի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների
համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզի
ական պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր
(սևեռ իչն եր) ջրան երկ եր ի համ ար. արծ աթ ի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներ
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կեր. բաղադրություններ ներքին հարդարանքի
համ ար. հակ ակ ոռ ոզ իակ ան ժապ ավ ենն եր.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյու
թեր կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ (ներ
կեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր փայ
տանյութի համար. ներկանյութեր փայտանյութի
կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին ներկա
նյութ). լաքեր բրոնզապատման համար. բրոն
զափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ).
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ).
պատվ ածքն եր (ներկ եր) գուդր ոն ապ ատվ ած
ստվարաթղթի համ ար. ներկեր խեցեգ ործ ա
կան իրերի համար. կապարի շպար. գազի մուր
(ներկանյութ). պաշտպանական նախաներկային
պատվ ածքն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
շրջանակների (շասսիների) համար. ներկանյու
թեր կոշիկների համար. կրակաթ. տպագրական
մածուկներ (թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկա
նյութ). որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյու
թեր. ներկանյութեր ածիկից. միջոցներ փայտա
նյութը պաշտպանելու համար. կոպալ (բուսական
խեժ). անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչ
ներ ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի
համ ար. թանձր ար արն եր ներկ եր ի համ ար.
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար.
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր.
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական
անմշ ակ խեժ եր. սոսնձ ան երկ եր, տեմպ եր ա.
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական
ներկ եր. ներկ եր կենդ ան ին եր ի խար անմ ան
համար. ներկերի սիկատիվ
ն եր (չորացման ուժե
ղարարներ). պատվածքներ (ներկեր). սևեռա
կող նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ).
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածք
ներ). դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք
(գոճխեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. թանաք փորագ
րության համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող նյու
թեր ներկերի համար. ներկանյութեր լիկյորների
համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետա
ղակ ան փոշ ին եր գեղ արվ եստ ա-դեկ որ ատ իվ
նպատակների և տպագրության համար. մածիկ
ներ (բնական խեժեր). մետաղական նրբաթի
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թեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների
և տպագրության համար. բաղադրություններ
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար.
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների
համար. կապարի սուսր. թուղթ Զատիկի ձվերը
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի համար.
տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրու
թյուններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալու
ծույթներ սպիտակեցման համար. ներկանյութեր
փայտանյութից. ներկիչ էքստրակտներ փայտա
նյութից. կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. մակերևույթները բուսածածկույ
թից պահպանող ներկապատվածքներ. լիցքա
վորված տոներային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկատան-ներ
կեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարելու համար.
յուղաներկեր նկարչության համար. սննդային
թան աքն եր. տպիչն եր ի քարթր իջն եր լցված
սննդային թանաքներով. նշիչների տեսքով գու
նանյութեր կահույքի վերականգնման համար.
գրաֆիտիից պաշտպանելու պատվածքներ (ներ
կեր). ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
լցված թանաքային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
փայտ յա հատ ակն եր ի լաք եր. հակ ամ իզ այ ին
ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման համար.
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգն ող օճառն եր. լեղ ակ սպիտ ակ եղ են ի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. բամբակե
տամպ ոնն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը սպի
տակեցնող կոսմետիկական կրեմն եր. պատրաս
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տուկներ կաշվի գունաթափման համար. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. բու
րավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր
եղունգն եր ի համ ար. միջ ոցն եր գրիմ անել ու
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատր աստ ուկն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համար. արհեստական թարթիչներ. թարթիչների
տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. կոս
մետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծեր ը հան ել ու միջ ոցն եր. կոսմ ետ իկ ակ ան
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպա
զերծող միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբե
րական նպատակների համար օգտագործվող
ներ ի. պատր աստ ուկն եր դիմ ահ արդ ար անք ը
հեռացնելու համար. ատամն ափոշիներ. կենցա
ղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկա
նյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատր աստ ուկն եր լաք ը հեռ ացն ել ու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ արծ
նուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. օճա
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ռածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ.
դեպիլ յատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատ
րաստուկներ լվացքը թրջելու համար. եթերային
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր.
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա).
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմ
քեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադ
րութ յունն եր հոտ ավ ետ նյութ եր ով ծխեցմ ան
համար (պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամո
քահունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ.
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոս
մետիկական նպատակների համար. ջրածնի
պեր օքս իդ կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմ իկ ի յուղ. նարդ ոս ի յուղ. յուղ եր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆ յում եր իայ ի և բուր ավ ետ միջ ոցն եր ի
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն
(պարֆ յումերիա). լոսյոնն եր կոսմետ իկ ական
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. սպի
տակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
արդուզարդի միջոցներ. դիմապակիները մաք
րելու հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածք
ները կոկ ել ու (օսլ այ ել ու) համար. անան ուխի
էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադ
րութ յան համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան միջ ոցն եր
հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. օծա
նելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաստուկ
ներ եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկ
ներ պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյու
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական միջոց
ներ մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար.
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող օճառ
ներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակե
ղենի բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրա
ջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական ներկա
նյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար.
տերպ ենթ ին ի յուղ ճարպ ազ երծմ ան համ ար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
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արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ.
կիզ ելգ ուր ողորկմ ան համ ար. հղկան յութ եր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաք
րող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականեխիչ
ներ). նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բու
րավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային
յուղեր). կենցաղային քիմիական գունաբացող
նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննա
ների համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մոր ուք ի և բեղ եր ի համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ
արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտ ազ երծ իչն եր մարդ ու կամ կենդ ան ին եր ի
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակցող
միջ ոցն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատր աստ ուկն եր ատամ ն եր ի պրոթ եզն եր ը
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդան
ները մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ների պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների համար ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերա
նի խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանր ատ ախտ ակ ի վրայ ից մոմ ը հեռ ացն ել ու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատ ակ ի համ ար. հեղ ուկն եր հատ ակ ի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման
համար. ժել ատամն երի սպիտակեցման համար.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաք
րելու համար. պատրաստուկներ բույսերի տերև
ներին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենա
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ների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկներ
շնչառությունը թարմացնելու համար. հոտազեր
ծիչներ ընտանի կենդանիների համար. մաքրող
միջ ոցն եր անձն ակ ան հիգ իեն այ ի համ ար,
ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատ
րաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական
նպատակների համար. ժելեր մերսման համար,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար.
բալզամն եր, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. չոր շամպուններ.
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. արևա
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի լավո
րակիչներ. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու
համար. դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեն
ներ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակ
ների համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ների համար. սննդային բուրավետիչներ (եթե
րայ ին յուղ եր). բուս ակ ան կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար. բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատա
կի համար. շամպուններ կենդանիների համար
(ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձն ակ ան հիգ իեն այ ի կամ հոտ ազ երծմ ան
համար. կենցաղային քիմիական պատրաստուկ
ներ մաքրելու համար. բույր տարածող հոտավետ
եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոց
ներ կենցաղային նպատակների համար. մերս
ման մոմ եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների
համար. շնչառությունը թարմացնող պատրաս
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. փայլփլուքներ եղունգների համար.
միցել յար ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեք
սային ներկեր կոսմետիկական նպատակների
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համար. ատամ նամածուկ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված բամ
բակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխել ու համ ար. չոր ացնող հակաստ ատ իկ
անձ եռ ոց իկն եր. փայլ եր մարմ ն ի համ ար.
կրկնակի կոպի ժապավեններ.
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար. կպչան
(վառում). 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. վառելիքի
բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված խառնուրդ
ներ. կարնաուբի մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին
(մոմային դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառե
լիք). վառելանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու
համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերական
նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք.
թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին
յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ժամ ան ակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագ ու. պատր աստ ուկն եր փոշ ին մաքր ել ու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմերի
համար. տեխնիկական վազելին արդյունաբե
րական նպատակների համար. դիզելային վառե
լիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսուքային
գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխային խեժից.
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղ յուսե
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի յուղից
պատրաստուկներ այրուկը կանխելու նպատա
կով խոհանոցային սպասքը մշակելու համար.
կեր ոս ին (թոր ած նավթ). թանձր քսուքն եր.
պատրույգներ լամպերի համար. գորշածուխ.
քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի յուղ արդյու
նաբերական նպատակների համար. նավթա.
ոսկրայուղ արդյունաբերական նպատակների
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համար. օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարա
ֆին. նավթ, այդ թվում՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ,
լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. գիշ եր ալ ամպ, ճրագ
(մոմեր). կապակցող բաղադրություններ փոշու
համար. յուղեր գործվածքների համար. շարժիչա
յին վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր
կաշ ին պահպ ան ել ու համ ար. տեխն իկ ակ ան
յուղեր. պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակա
ձեթ (տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներ
կերի համար. գեներատորային գազեր. շարժիչի
յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական էներգիա.
էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադ
րություններ. բենզին. կենսավառելիք. բենզոլա
յին վառելիք. քսիլենային վառելիք. դահուկների
քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական միջոցներ
արտադրելու համար. մեղրամոմ կոսմետիկական
միջոցներ արտադրելու համար. ածուխ նարգի
լեի համար.
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոն իտ ին. սոս ինձ ատամ ի պրոթ եզն եր ի
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական նպա
տակների համար. սպիտակուցային պատրաս
տուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. ազն իվ մետ աղն եր ի
համահալվածքներ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. ատամն աբուժական ամալ
գամն եր (սնդկազոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղա
գործական նպատակների համար. անզգայաց
նող միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական նպա
տակների համար. կպչուն սպեղանիներ. արջըն
կույզ ի կեղ և (տոն ուս ը բարձր ացն ող միջ ոց)
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցրտա
հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. միջոցներ
գլխացավի դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաս
տուկներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հակա
նեխիչներ. հականեխիչ բամբակ. հակադիուրե
տիկ պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող
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մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների համար.
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. աղեր հան
քային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնային
վանն ան եր. ծով ի ջուր բուժ իչ լոգ անքն եր ի
համ ար. բուժ իչ պատր աստ ուկն եր լոգ անք ի
համ ար. բալ աս ան այ ին պատր աստ ուկն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր (բալա
սանն եր) բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լվացող միջոցներ անասունների համար (միջա
տասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի պատրաս
տուկներ դեղագործական նպատակների համար.
միջատասպան միջոցներ. փայտածուխ դեղա
գործական նպատակների համար. դեղորայքա
յին կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանք
ների համար. պատրաստուկներ այրվածքները
մշակելու համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու
էքստր ակտ) դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամն աբուժական
նպատակների համար. օշարակներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղապատիճներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատ ուք բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. լվաց ող միջ ոցն եր շներ ի
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ շների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաստուկ
ներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական
նպատակների համար. քլորաֆորմ. ծխախոտ
չպարունակող սիգարետներ բժշկական նպա
տակների համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ
կենդանիների սմբակների համար. կաղապարա
մոմ եր ատամն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մոմեր ծխահարման համար. կոկաին.
հակամակաբուծային վզակապեր կենդանիների
համար. աչքի թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրես
ների համար. վիտամինային պատրաստուկներ.
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քիմիական հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրա
ֆիական էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի
կեղև բժշկական նպատակների համար. դեղեր
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպաոսպնյակ
ների համար. քիմիական հակաբեղմն ավորիչ
միջոցներ. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր կոշտ ուկն եր ը հեռ ացն ել ու
համ ար. բամբ ակ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ արև
այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատվաս
տանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. եփուկներ դեղագործական
նպատակների համար. նյութեր ատամն ալցման
համար. նյութեր ատամն երի ծեփապատճենների
համար. լաքեր ատամն երի համար. մածիկներ
(մաստ իկ ա) ատամ ն եր ի համ ար. բժշկակ ան
վիրակապման նյութեր. ճենապակի ատամի պրո
թեզների համար. պատրաստուկներ ատամն երի
դուրս գալը հեշտացնելու համար. արյունը մաք
րող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, բացա
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար
նախատեսվածների. պատրաստուկներ մկներին
ոչնչ ացն ել ու համ ար. հաց շաք ար ախտ ով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաստող
դեղ ագ ործ ակ ան միջ ոցն եր. դիգ իտ ալ ին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանք այ ին ջրեր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. էլիքսիր
ներ (դեղագործական պատրաստուկներ). լուծիչ
ներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար.
հակասպորային պատրաստուկներ. վիրախծուծ
ներ, տամպոններ վերքերը բուժելու համար.
աղեր բժշկական նպատակների համար. բարդ
եթերներ դեղագործական նպատակների համար.
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր.
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. էվկ ալ իպտ (նիվ են ի)
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դեղագործական նպատակների համար. լուծո
ղականներ (մաքրող միջոցներ). ալ յուր դեղագոր
ծական նպատակների համար. կաթնային չոր
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. ջերմն
իջեցնող միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակ
ների համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան
յուղ. ֆունգ ից իդն եր. նյարդ եր ը ամր ապնդ ող
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակ
ների համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ
վիրակապերի համար. լուծողական միջոցներ.
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակ
ների համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական
նպատակների համար. մանրէասպաններ. գլի
ցերաֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակ
ների համար. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. քսուքն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. քսուքներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաստուկ
ներ հղիության ախտորոշման համար. բուժիչ
յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի յուղ դեղագործական նպատակների
համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավա
ծուծ բամբակ. սերմ նահ եղուկ արհ եստակ ան
բեղմն ավորման համար. ռեպելենտներ միջատ
ների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ դեղագործա
կան նպատակների համար. յոդաֆորմ. իռլան
դակ ան մամ ուռ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. յալապա (լուծողականներ). ունաբ դեղո
րայքային. մատուտակ դեղագործական նպա
տակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթնային
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ կեն
դանիների համար (միջատասպաններ). ալ յուր
կտավատի սերմից դեղագործական նպատակ
ների համար. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. կաթն աշ աք ար (լակտ ոզ)
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ միջատների թրթուրները ոչնչաց
նելու համար. խմորիչներ դեղագործական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ ցամաքա
յին կակղ ամ որթն եր ին ոչնչ ացն ել ու համ ար.
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական նպատակ
ների համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական նպա

09/2

№ՄԱՍ 1

տակների համար. կանացի հիգիենիկ կիսավար
տիքն եր. դաղձ (անան ուխ) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. ածիկ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու
համ ար. ծծմբայ ին ձող իկն եր (ախտ ահ ան իչ
միջոցներ). բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր
բժշկական նպատակների համար. շիճուկներ.
մենթոլ. սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր
միկրոօրգանիզմն երի համար. միկրոօրգանիզմ
ների մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պաստեղներ
դեղագործական նպատակների համար. թույն
առնետների համար. կպչուն ճանճորսներ. պատ
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար.
ման ան եխ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր.
քսուքն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն.
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժու
թյան համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոն
ներ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակ
ների համար. թուղթ մանանեխային սպեղանի
ների համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչաց
նելու համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. խոտաթուրմեր բժշկա
կան նպատակների համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պեպս ինն եր (ֆերմ ենտն եր) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. պատիճներ դեղագործա
կան նպատակների համար. առաջին օգնության
լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա.
թույներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակ
ների համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպատակ
ների համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող
միջոց) բժշկական նպատակների համար. քինա

139
139

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

քինայի (խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների համար.
քին ոլ ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատ ակն եր ի համ ար. ռադ իո ւմ բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. բուժ իչ արմ ատն եր.
խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպա
տակների համար. տոնուսը բարձրացնող միջոց
ներ (դեղային պատրաստուկներ). ազոտաթթվա
կան հիմն ային բիսմութ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. սարս ապ ար իլ բժշկակ ան
նպատակների համար. արյուն բժշկական նպա
տակների համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղա
միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ
դեղագործական նպատակների համար. դեղա
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. մանա
նեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէ
ազ երծ ել ու համ ար. քնաբ երն եր. նատր իո ւմ ի
աղեր բժշկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ մանրէազերծման համար. ստրիխ
նին. արյուն կանգնեցնող (արյունարգել) միջոց
ներ. շաքար բժշկական նպատակների համար.
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայքա
յին պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկ
նայուղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպ ենթ ին դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական պատրաստուկներ. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած խաղ ող ը մշակ ել ու
համ ար. պատր աստ ուկն եր վնաս ատ ուն եր ին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ ոի դն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական
նպատակների համար. խմելու սոդա դեղագոր
ծական նպատակների համար. կենսաբանական
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պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. քափ ուր ի յուղ բժշկակ ան
նպատակների համար. քափուր բժշկական նպա
տակների համար. բյուրեղացված սառնաշաքար
բժշկական նպատակների համար. կարբոնիլ
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. լեցի
թին բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. ամենօրյա
միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղա
գործական նպատակների համար. բժշկական
միջոցներ նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պարզ ցել յուլո
զային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. հացահատիկային
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կոլոդիում դեղագործական նպա
տակների համար. թթու գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. ատամ նաբուժական դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ
անասն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ախտ որ ոշմ ան պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. գլից եր ին բժշկակ ան
նպատակների համար. միքստուրաներ. ֆեր
մենտն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ)
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու
խոտ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար.
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների
համ ար. վազ ել ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ (բալա
սան) բժշկական նպատակների համար. գայլուկի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղագոր
ծական նպատակների համար. յոդիդներ դեղա
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գործական նպատակների համար. ալկալիական
մետաղների յոդիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. իզոտոպներ բժշկական նպա
տակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. խանձարուր
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համ ար. կենս աբ ան ակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական ռեակտիվ
ն եր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ հպաոսպնյակների մաքրման համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. սննդային նրբաթ ելեր. ֆերմ ենտն եր
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար. ֆեր
մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. ֆերմենտային (խմո
րիչ) պատր աստ ուկն եր անասն աբ ուժ ակ ան
նպատակների համար հիգիենիկ կիսավարտիք
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. չորարարներ բժշկական նպատակների
համար. դեղամիջոցներով տոգորված անձեռո
ցիկն եր. միկր ոտ արր եր ով պատր աստ ուկն եր
մարդկանց և կենդանիների համար. ամինաթ
թուներ բժշկական նպատակների համար. ամի
նաթթուներ անասնաբուժական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտա
գործելու համար. մայրու կեղև, որն օգտագործ
վում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտա
հան իչ միջ ոցն եր քիմ իակ ան զուգ ար անն եր ի
համար. ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու
համար. պատրաստուկներ բրոնխները լայնաց
նելու համար. կոշտուկային բարձիկներ. մոլեսկին
(բամբակե գործվածք) բժշկական նպատակների
համ ար. հեշտ ոց այ ին լուծ ույթն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. բժշկական պատրաս
տուկներ մազերն աճեցնելու համար. ստերոիդ
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ներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական հյուսվածքապատ
վաստներ կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական
նպատակներով օգտագործվող աչքի վիրակա
պեր. թթված ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանա
ծագործվածքային արտադրանքի համար. օդը
թարմ ացն ող հոտ ազ երծ իչն եր. հեշտ ոց այ ին
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների
համար ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժա
կան) նպատակների համար. ցողունային բջիջներ
անասնաբուժական նպատակների համար. կեն
սաբ ան ակ ան հյուսվ ածքն եր ի մշակ աբ ույս եր
բժշկական նպատակների համար. մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից անասնաբու
ժական նպատակների համար. սառեցնող հեղու
կացիրներ բժշկական նպատակների համար.
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. պատ
րաստուկներ հալվե վերայից դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ սեռական ակտիվությունը պակասեց
նելու համար. մանկական խանձարուրներ. ման
կական կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժա
կան պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբ եր ախորժ ակ ը զսպել ու համ ար. հաբ եր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում ներ
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմի յուղից. սննդային հավելում ներ
ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելում
ներ. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի կաթից.
ակն ամ ոմ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սննդային հավելումն եր ակնամոմից.
սննդային հավելումն եր բույսերի ծաղկափոշուց.
սննդային հավելումն եր ֆերմենտներից. սննդա
յին հավելումն եր խաղողաշաքարից (գլյուկոզա
յից). սննդային հավելումն եր լեցիթինից. սննդա
յին հավ ել ում ն եր ալգ ին ատ ից. ալգ ին ատն եր
դեղագործական նպատակների համար. սննդա
յին հավելումն եր կազեինից. սննդային հավելում
ներ պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավե
լումն եր կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պեստիցիդներ.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
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ախտահանիչ միջոցներ. վիրաբուժական սոսինձ.
ախտորոշիչ կենսաբանական նշիչներ բժշկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ կորյա
կային հիվանդությունները բուժելու համար. բու
ժակ ան անասն ակ եր կենդ ան ին եր ի համ ար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայտիկ
ներ բժշկական օգտագործման համար. բամբա
կյա տամպ ոնն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական սննդային խառնուրդներ.
կաթի փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). կոլա
գեն բժշկական նպատակների համար. բուսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
ն պ ատ ա կն եր ի հ ամ ա ր . դ եղ ագ ո րծ ակ ա ն
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմն երից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
բույսերի էքստրակտներ բժշկական նպատակ
ների համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող
ժելեր. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատ
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
տակներով. բժշկական նպատակներին հարմա
րեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. բժշկա
կան նպատակներին հարմարեցված համասեռ
սնունդ. նախապես լցված ներարկիչներ բժշկա
կան նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմ ար եցր ած սառ եց ում ով չոր ացր ած միս.
ռեակտիվ թուղթ անասնաբուժական նպատակ
ներով. կապակցող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. բուժիչ ատամն ափոշիներ.
բուժիչ պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. միջա
տասպան շամպուններ կենդանիների համար.
անասն աբ ուժ ակ ան միջ ատ ասպ ան լվաց ող
միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափրվե
լուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատ
րաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
չոր շամպուններ. բուժիչ շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ
նպատակների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավելում
ներով սպեղանալաթեր. սննդային հավելումն եր
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային
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ծամ ոն (խեժ) ծխել ուց հրաժ արվ ել ու համ ար.
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրաժար
վելու համար. դենդրիմերի հիմքով պոլիմերից
պատրաստված դեղապատիճներ դեղագործա
կան արտադրանքի համար. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած հաց ահ ատ իկ այ ին
բույսերը մշակելու համար. մաշկային ներարկա
յին լցանյութեր. միջատասպան նյութերով տոգոր
ված ապարանջաններ. բուժիչ ատամն ամածուկ.
մերսմ ան ժել եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ.
հակաբեղմ նավորիչ սպունգներ. միանգամյա
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. բազմակի օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. խանձա
րուրներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար. կենդանի հյուս
վածքներ պարունակող ոսկրային լցանյութեր.
լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկական
նպատակների համար. կանեփ բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ զուգարանա
յին արկղերի համար.
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.
մետ աղ յա ծայր ափ ող ակն եր. մետ աղ ակ ան
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների
համար. հակաշփական համահալվածք. պաշտ
պանիչ մետաղական ցանկապատեր ծառերի
համար. արկղիկներ դրամի համար (մետաղա
կան կամ ոչ մետաղական). արծաթե զոդանյութ.
մելքիոր. համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝
արծաթե պատվածքով. մետաղական ամրանա
նյութեր բետոնի համար. անկիզելի պահարան
ներ (մետաղական կամ ոչ մետաղական). մետա
ղ յա սահմ ան ափ ակ իչն եր պատ ուհ անն եր ի
համար. դռների մետաղական նեցուկներ, դռնե
րի մետաղական սահմանափակիչներ. մետաղա
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կան տափ օղ ակն եր. մետ աղ յա սևեռ ակմ ան
օղակն եր. մետ աղ ակ ան ծխնին եր. հատ ակ ի
մետաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր մետա
ղակ ան ցանց ավ անդ ակն եր ի համ ար, ձող եր
մետաղական ցանկապատերի համար. բերիլիում
(գլուցինիում). շղթաներ անասունների համար.
երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական
փականքներ տուփերի համար. մետաղական
հեղույսներ. մետաղական բալոններ (պահեստա
րանն եր) սեղմվ ած գազ եր ի կամ հեղ ուկ օդի
համար. ճանաչման մետաղական ապարանջան
ներ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր.
մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանա
քարեր. բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի
ստեղծագործություն). ճոպաններ կախուղիների
համ ար, մետ աղ աճ ոպ անն եր կախ ուղ ին եր ի
համար. մետաղական ծայրապանակներ ճոպան
ների համար, մետաղական ծայրապանակներ
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական
միացքներ մետաղաճոպանների համար. կադմի
ում. մետաղական կախովի կողպեքներ, բացա
ռութ յամբ էլեկտր ոն այ ինն եր ի. մետ աղ ակ ան
թիթեղիկներ սեպապնդման համար. մետաղա
կան ծայրապանակներ զբոսանքի գավազան
ների համար. մետաղական տարողություններ
թթուներ պահելու համար. արկղիկներ դրամի
համար՝ պարունակության պահպանվածության
ապահովմամբ. հաֆնիում (կելտիում). մետաղա
կան շղթաներ. մետաղական պաշտպանիչ շղթա
ներ. ձգող մետաղական միացուցիչ օղակներ
շղթաների համար. շինարարական մետաղ յա
շրջանակներ. բարձրացնովի պատուհանի մետա
ղական հոլովակներ, պատուհանի մետաղական
հոլովակներ. մետաղական խողովակներ կենտ
րոնական ջեռուցման համակարգերի համար.
պայտ ի մեխ եր. մետ աղ յա ցցեր, մետ աղ յա
առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքա
քար. մետ աղ ակ ան երիթ ակն եր. մետ աղ յա
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, հարդար
ման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. չմշակված
կոբալտ. մետաղ յա նյութեր երկաթուղիների ռել
սուղիների համար. մետաղական սյուներ կառուց
վածքների համար. ջրմուղի մետաղական խողո
վակներ. ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահա
ծոյի մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկ
ղեր (պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգ առ ելս եր. մետ աղ ակ աղ ապ ար (ձուլմ ան
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արտ ադր ութ յուն). զնդանն եր. կցվանք այ ին
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրամե
կուսացման համար. խողովակների մետաղական
արմունկներ, խողովակների մետաղական ճյու
ղավորումն եր. մետաղական դռներ. գոտիները
ձգելու մետաղական հարմարանքներ. մետաղա
կան սեղմակներ (պահանգներ). մետաղ յա կեռեր
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակներ.
կեռ եր (երկ աթ եղ են իրեր). պատ ուհ անն եր ի
մետ աղ ապ ատվ ածքն եր. լար եր սով որ ակ ան
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ մետա
ղյա ամրակապեր. մետաղական պահեստարան
ներ սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
դռան առջևի մետաղ յա քերիչներ կոշիկները
մաքրելու. ցամաքուրդային մետաղական խողո
վակն եր. չմշակվ ած կամ մաս ամբ մշակվ ած
երկաթ. կցվանքային մակադրակներ ռելսերի
համար. մետաղական պտուտակներ, մետաղա
կան պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան ռելսեր. պատուհանների մետաղ յա պիտույ
քակ ազմ եր. օղակ ապ ի երկ աթ. երկ աթ ալ ար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ. երկա
թի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտրական
մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցի
ում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական
մետ աղ ակ ան ամր ան. բույթ եր (երկ աթ եղ են
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական փականք
ներ, բացառությամբ էլեկտրականների, մետա
ղական փականներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների. գալենիտ (հանքանյութ). կապարակ
նիքներ. գերմանիում. մետաղական հողմացույց
ներ. մետաղե ճանկեր (լեռնագնացների կոշիկ
ներ ի սեպ եր). մետ աղ ակ ան կաղ ապ արն եր
սառույցի համար. յուղելու ներագույցներ. մետա
ղական ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ,
զսպանակավոր փականներ. ինդիում. մետաղա
կան խորհրդանշաններ տրանսպորտային միջոց
ների համար. մետաղական շերտավարագույր
ներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված արույր.
արտաքին մետաղական շերտավարագույրներ,
արտաքին մետաղական լուսամուտափեղկեր.
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մետ աղ ակ ան հեն ահ արթ ակն եր հրթիռն եր ի
արձակման համար. մետաղական կավարամած
ներ. մետաղական խարտուք. մետաղ յա սանդ
ղահեծաններ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ
(միներալ). կոճղեր սովորական մետաղներից.
դռներ ի կամ պատ ուհ անն եր ի միջ ակ ապ եր.
մետ աղ ակ ան անվ ակն եր մահճ ակ ալն եր ի
համար, մետաղական անվիկներ մահճակալների
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումն եր (պող
պատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնե
զիում. մետաղական շարժական կառուցվածք
ներ. մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակն եր ի համ ար. մանգ ան. մետ աղ ակ ան
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
մետաղական հենահարթակներ բեռների տեղա
փոխմ ան համ ար, մետ աղ ակ ան տակդ իրն եր
բեռների տեղափոխման համար. մետաղական
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետաղա
կան ծածկարաններ (կառուցվածքներ). դռան
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. չմշակ
ված կամ մասն ակ ի մշակվ ած սով որ ակ ան
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետ աղ ակ ան անվ ակն եր կահ ույք ի համ ար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար. ագու
ցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն. մետաղա
կան հուշ արձ անն եր. մամլ ակ ի մետ աղ ակ ան
շուրթեր. պատերի մետաղական երեսապատ
վածքներ (շինարարություն). նիկել. նիոբիում.
շինարարական մետաղական մակադրակներ
ջրամեկուսացման համար. տների լույս չարձա
կող մետ աղ ակ ան համ արն եր. մետ աղ ակ ան
փակոցափեղկեր. մետաղական ցանկապատեր.
մետաղական զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական
պանելներ. պատերի շինարարական մետաղա
կան երեսվ ածք. մետ աղ յա կեռ իկ-կախ իչն եր
հագ ուստ ի համ ար. մետ աղ ակ ան գլդոնն եր
(կառ ուցվ ածքն եր). լեզվ ակն եր փակ անքն եր ի
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. մետաղա
կան ցցիկներ վրանների համար. մետաղական
առաստաղներ. մետաղ յա հատակներ. շինարա
րական մետաղական պատվածքներ. շրջադար
ձայ ին շրջան ակն եր (երկ աթգծ եր ի համ ար).

09/2

№ՄԱՍ 1

կտուրի մետաղական կղմինդր. չմշակված կամ
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի մետա
ղակ ան աշտ ար ակն եր. դռան մետ աղ ակ ան
բռնակներ. մետաղական գամեր. մետաղական
դարբ ասն եր, մետ աղ ակ ան ճակ ատ ամ ուտք.
դռների մետաղական միջատախտակներ. պող
պատե տափակ նախապատրաստուկներ, դռան
մետաղական սողնակներ. մետաղական օղակ
ներ բանալիների համար. մետաղական հեռագ
րասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայ
նանիստ մետաղական հեծաններ. հավաքովի
մետ աղ ակ ան հեն ահարթակն եր. երկ աթեղեն
փոքր իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ
մեխանիկական, մետաղական նշաններ. մետա
ղական միացքներ խողովակների համար. մետա
ղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացու
ցիչ). փաթեթավորման մետաղական տարողու
թյունն եր. մետ աղ ակ ան պահ եստ ար անն եր.
դռան մետ աղ ակ ան շեմեր. չլուսարձ ակ ող ոչ
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ.
շարժական մետաղական ջերմոցներ. մետաղա
կան փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկերներ.
զանգուլակներ կենդանիների համար, զանգակ
ներ կենդանիների համար. զանգուլակներ, զան
գեր, զանգակներ. մետաղալար զոդման համար.
մետաղական փականներ, բացառությամբ մեքե
նան երի մասերի, մետաղակ ան կափ ույրներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ
սովորական մետաղներից. երկաթգծային մետա
ղական կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սող
նակներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետ
ներ. ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր.
վոլֆր ամ. մետ աղ ակ ան խող ով ակ աշ ար եր.
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր մետա
ղական ապակեկալներ. մետաղ յա պնդացնող
օղակն եր. մետ աղ ակ ան մեծ ավ անդ ակն եր
(կառ ուցվ ածքն եր). ցիրկ ոն իո ւմ. պողպ ատ ե
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր սեղմ
ված օդի խողովակների համար. լարեր սովորա
կան մետաղների համահալվածքներից, բացա
ռությամբ դյուրահալների. սովորական մետաղ
ների համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
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կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղ արվ եստ ակ ան իրեր. մետ աղ ակ ան
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղական
տաշտեր թռչունների համար (կառուցվածքներ).
լույս չարձակող մետաղական բակեններ. պող
պատե ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միաց ուց իչ). մետ աղ յա ժապ ավ ենն եր
կապկպ ել ու կամ փաթ եթ ավ որմ ան համ ար.
մետ աղ ակ ան թել եր կապկպվ ածք ի համ ար.
մետաղական տակառիկներ. տակառների մետա
ղական օղագոտիներ, տակառիկների մետաղա
կան օղագոտիներ. մետաղական տակառներ.
մետաղական լողավազաններ (կառուցվածքներ).
մետաղ յա շինանյութեր. կաղապարամածներ
բետոնի համար. մետաղական հարմարանքներ
հեծանիվ
ն երի կայանման համար. ճանապարհի
մետ աղ ակ ան ծածկ եր. արկղ եր սով որ ակ ան
մետաղներից. մետաղական խցաններ. ճար
մանդներ սովորական մետաղներից (երկաթեղեն
իրեր). խցանման մետաղական թասակներ. շշերի
մետաղական խցաններ, կափարիչներ, փակիչ
ներ. մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակ
ման համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակ
ներ. կարծր եռակցման մետաղական ձողեր.
կարծր եռակցմ ան և զոդմ ան մետ աղ ակ ան
ձողեր. եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր
բեռների տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափ
ման աշխ ատ անքն եր ի համ ար. առաս անն եր
բեռները փոխ ադր ել ու համ ար. մետ աղ ակ ան
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ.
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական
հարմարանքներ խողովակների համար. մետա
ղական անուրներ մալուխները և խողովակներն
ամրացնելու համար. մետաղական սեղմակներ
ճոպ անն եր ի, մետ աղ աճ ոպ անն եր ի համ ար.
պատ ուհ անն եր ի մետ աղ ակ ան շրջան ակն եր.
հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար. մետաղ յա
վրաքաշներ. ծխնելույզների մետաղական գլխա
դիրներ. կապկպվածքի մետաղական թելեր գյու
ղատնտեսական նպատակների համար. մետա
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ղական ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկներ.
հատ ակ ի մետ աղ ակ ան սալ եր. մետ աղ ակ ան
դամբարաններ. մետաղական օժանդակ պարա
գաներ դագաղների համար. մետաղական բեռ
նատար տակդիրներ. բեռնման մետաղական
եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների համար.
մետ աղ ակ ան հոդ ակ ապ եր. շին ար ար ակ ան
մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան մետաղա
կան շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր ճոպանու
ղիների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական ջրհոր
դաններ. ցամաքուրդային խողովակների մետա
ղական կափույրներ. մետաղական միջնապա
տեր. սյուների մետաղական պատյաններ նավ
թահորերի համար. մետաղական պահեստարան
ներ հեղ ուկ վառ ել իք ի համ ար. շարժ ակ ան
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական պահես
տարաններ. մետաղական ճոպաններ. մետաղա
կան քիվեր. քիվերի մետաղական ձուլվածքներ.
մետ աղ ակ ան անկ յուն ակն եր. մետ աղ ակ ան
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածքներ.
մետաղական անվիկներ բացովի դռների համար.
մետ աղ ակ ան կափ ար իչն եր դիտ ահ որ եր ի
համար. մետաղական տանիքապատվածքներ.
կեռեր հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար.
մետաղական բաքեր. սանդուղքների մետաղա
կան աստ իճ անն եր. ջրհորդ ան մետ աղ ակ ան
խողովակներ. ճկուն փողրակները փաթաթելու
համար ոչ մեխանիկական մետաղական թմբկագ
լաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչներ 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
համ ար. մետ աղ ակ ան ճյուղ ավ որ ութ յունն եր
խողովակաշարի համար. մետաղական շրջա
նակներ գերեզմանների համար, մետաղական
շրջանակներ մահարձանների համար. մետաղա
կան ցանկապատեր. ճկուն փողրակները փաթա
թելու համար մետաղական ոչ մեխանիկական
հարմ ար անքն եր. մետ աղ յա ցուց ան ակն եր.
մետաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. անա
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գաթ իթ եղ. թերթ ավ որ մետ աղ. մետ աղ ակ ան
փականքներ պորտֆելների համար, մետաղա
կան փականքներ պայուսակների համար. մետա
ղակ ան օժանդ ակ պար ագ ան եր կահ ույք ի
համար. շինարարական մետաղական պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապ ան աք ար եր ի համ ար. գեր եզմ անն եր ի
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգադա
րակն եր տակ առն եր ի համ ար. մետ աղ ակ ան
օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար.
դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր. մետաղա
կան փականներ բեռնարկղերի համար. կապկ
պելու մետաղական միջոցներ խրձերի համար.
ճանապարհային վթարային մետաղական ցան
կապ ատ եր. մետ աղ յա արկղ իկ եր, մետ աղ յա
սնդուկներ. տարբերիչ մետաղական ցուցանակ
ներ, մետ աղ ակ ան անվ ան ատ ախտ ակն եր.
գրանցմ ան մետ աղ ակ ան համ ար անշ անն եր.
կերմետներ (խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվա
րահալ միացություններից). տակառների մետա
ղյա ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարա
րությունների համար. կառանման մետաղական
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական խողովակ
ներ. մետ աղ ակ ան ծխանցք եր. մետ աղ ակ ան
խող ով ակն եր օդափ ոխմ ան և օդոր ակմ ան
կայանքների համար. մետաղական նրբաթիթեղ
փաթաթման և փաթեթավորման համար. ոսկե
զոդ ան յութ. ոչ մեխ ան իկ ակ ան մետ աղ ակ ան
ձագարներ. տառեր և թվեր սովորական մետաղ
ներ ից, բաց առ ութ յամբ տպագր ակ անն եր ի.
մետաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողո
վակաշարերի համար. ճնշումային մետաղական
խող ով ակ աշ ար եր. հեռ ախ ոս ի մետ աղ ակ ան
խցիկն եր. մետ աղ յա արկղ եր գործ իքն եր ի
համ ար. մետ աղ ակ ան արկղ եր գործ իքն եր ի
համ ար (դատ արկ). մետ աղ յա հավ ան ոցն եր.
արգելակային սեղմակներ (անիվ
ն երի բլոկավոր
ման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ. մոծա
կապ աշտպ ան մետ աղ ակ ան ցանց եր. լեռ
նագնացն եր ի մետ աղ ակ ան կեռ եր. երկ աթ ե
տակդ իրն եր բուխ ար ին եր ի վառ ել ափ այտ ի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
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ղակ ան սարք եր. մետ աղ ակ ան վանդ ակն եր
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանաչով
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական
կառ ուցվ ածքն եր). մետ աղ ակ ան ախոռն եր.
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի մետաղա
կան տներ (պատր աստ ի հավ աք ակ ազմ եր).
մետաղական սկուտեղներ. փողոցի մետաղական
ջրհորդաններ. պտուտակավոր մետաղական
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ էլեկտրական մետաղական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. պատերը երե
սապատելու մետաղական սալիկներ. մետաղա
կան սալ եր ճան ապ արհ ի ծածկ եր ի համ ար.
շինարարական մետաղական սալեր. մետաղա
կան ձեռնասանդուղքներ. ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված մետաղական ծածկեր տանիքի
համ ար. մետ աղ ակ ան զրահ ապ ատ դռներ.
մետաղական բազրիքներ լոգարանների համար.
տոպրակների մետաղական անշարժ բաշխիչներ
շների մնացորդների համար. 3D–տպագրության
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. մետա
ղական կեռիկներ պատուհանների համար. դռնե
րի մետ աղ ակ ան հեն ար անն եր. տան իքն եր ի
մետաղական փորակավոր կղմինդրներ. մետա
ղական ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղա
կան պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա ձողեր.
ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր. պայուսակ
ների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա նեցուկներ
կահույքի համար. մետաղ յա պիտակներ. մետա
ղյա կանիստրներ (ջրամաններ). մետաղ յա ցցեր
բույսերի կամ ծառերի համար. մետաղ յա դրոշա
կաձողեր (կառուցվածքներ). մետաղ յա սեղմակ
ներ պարկ եր ը դրոշմ ել ու համ ար. մետ աղ յա
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների մետաղ յա
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահա
րաններ. մետաղ յա ծալովի դռներ. մետաղ յա
ձուլածոներ շինությունների համար. բուխարի
ների մետաղ յա դարակներ. տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված մետաղական
թեք հարթ ակն եր. սով որ ակ ան մետ աղն եր ից
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռք ի մետ աղ յա դրոշ ակ աձ ող եր. մետ աղ յա
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խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուս իչ շարժ ակ ան մետ աղ ակ ան խցիկն եր.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգեգոր
ծական մետաղական շրջանակներ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների).
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար.
կոնվ երտ երն եր պողպ ատ ը հալ ել ու համ ար.
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքե
նաներ). օդավորող պոմպեր ակվարիումն երի
համար. օդի խտարարներ. թափահարիչներ.
գյուղատնտեսական մեքենաներ. գյուղատնտե
սական էլևատորներ. զտիչներ շարժիչներում
հովացնող օդը մաքրելու համար. օդային գոլոր
շիար արն եր. ապար ատն եր ճնշման տակ
գարեջրի մատուցման համար. չափաբերման
մեքենաներ. ճանապարհային գլդոններ. կար
բյուրատորների սնիչներ. ներքին այրման շար
ժիչն եր ի վառ ոցք ի սարք եր. փոփ ոխ ակ ան
հոսանքի գեներատորներ. փականներ (մեքենա
ների մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի. ամբ արձ իչն եր,
բացառությամբ դահուկայինների. ամբարձիչներ
(վերելակներ). խառնիչ մեքենաներ. ինքնայուղ
վող առանցքակալներ. գութաններ. շարժիչներ
ինքնաթիռների համար. պատեր սպիտակեցնե
լու մեք են ան եր. յուղմ ան օղեր (մեք են ան եր ի
մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն հոսանքի
գեներատորների խոզանակներ. ճանապարհ
ներն ավլող ինքնագնաց մեքենաներ. սղոցադազ
գահներ (մեքենաների մասեր). փոխակրիչների
ժապավեններ. ժապավենային փոխակրիչներ.
խնոց ին եր. թմբկագլ անն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). մեքենաների պատյաններ. մեքենաների
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ.
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքե
նաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ հեծանիվ
ն երի
համար. միացման ձողեր մեքենաների և շարժիչ
ների համար. գնդիկավոր առանցքակալներ.
բիտ ում արտ ադր ել ու մեք են ան եր. հնձիչն եր.
խրձակապիչներ. կոճեր ջուլհակային մեքենա
ների համար. փայտամշակման հաստոցներ.
ապար ատն եր գազ ավ որվ ած ըմպ ել իքն եր ի
արտադրության համար. հյուսվածքապաստառ
ներ պատրաստող մեքենաներ. չոր խոտի հակե
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րը կապկպելու սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենա
ներ). դիզելային շարժիչների նախագործարկա
յին տաքացման մոմեր. պարուրակահան հաս
տոցն եր. ողողմ ան մեք են ան եր. շշալցմ ան
մեքենաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր
եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենա
ների կլոր քարգահներ. խոզանակներ (մեքենա
ների մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկա
վատորներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ
(բեռնաշարժ մեխանիզմն եր). փոքր ավտոմատ
խարիսխներ նավագնացության համար. մեքե
նան եր ի փոկ եր. պատ յանն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). շարվածքային մեքենաներ (տպագրու
թյուն). ներարկիչներ շարժիչների համար. կար
բյուր ատ որն եր. ասեղն ավ որ հավ աք ած ուն եր
(սանդերքային մեքենաների մասեր). կտրոցներ
(մեքենաների մասեր). պոլիգրաֆիական մամլա
մայր եր ի տուփ եր (տպագր ութ յուն). խար ամ,
մոխիր մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչ
ներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռուցվող). յուղիչ
ներ (մեքենաների մասեր). կենտրոնախուսակներ
(մեքենաներ). կենտրոնախույս աղացներ. կենտ
րոնախույս պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը
թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ.
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների
համ ար. կախ ոցն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
ածխ ախ ոզ ան ակն եր (էլեկտր ակ ան ութ յուն).
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. բեռ
նաթափման հարթակներ. հյուսող մեքենաների
սայլակներ. խառատային հաստոցներ. բազմա
ճախարակներ. գութանախոփեր. պիտույքակազ
մեր մեքենաների շոգեկաթսաների համար. գինու
մամլիչներ. սիգարետ պատրաստող մեքենաներ
արդյունաբերական նպատակների համար. ճկող
մեք են ան եր. փակ ան ագ ործ ի էլեկտր ակ ան
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. մեքենա
ների շոգեկաթսաները նստվածքից պաշտպա
նելու համար կոլեկտորներ. կարի մեքենաների
ոտնակավոր շարժաբերներ. տպագրական շար
վածքային մեքենաներ (լուսաշարող). ճնշակներ
(մեքենաներ). տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտա
րարներ (մեքենաների մասեր). խտացման տեղա
կայանքներ. փոկանիվ
ն եր (մեքենաների մասեր).
պնդացնող միացումն եր (շարժիչների մասեր).
կորդ պատրաստող մեքենաներ. տառաձուլիչ
մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. կտրիչ մեքենա
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ներ. հոս անք ի գեն եր ատ որն եր. հոր ատմ ան
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հաստատուն
հոս անք ի գեն եր ատ որն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ամբարձիչների (վերելակների) փոկեր. կցակար
ման կարի մեքենաներ. օդային բարձիկով սար
քեր բեռներ փոխադրելու համար. առանցքակալ
ների ներդրակներ (մեքենաների մասեր). էլեկտ
րական դանակներ. ատամն աձողավոր ամբար
ձիկներ. մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկ
ներ (մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ.
շարժիչների գլանների գլխիկներ. կուլտիվատոր
ներ (մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպագ
լաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսա
կավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. ինքնաբեռնաթափման բուն
կերներ (մեխանիկական). կտրող մեքենաներ.
օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող ջրի
համ ար. ճիմ ահ ատ իչն եր. ճարպ ազ երծմ ան
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր շար
ժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ.
գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. մանրատիչներ
(փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայի
մաս եր). մեխ ան իկ ակ ան կարժ առն եր. կաշ ի
կտրող, լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային
մեքենաներ. հարդարիչ մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ. կեղտաջրերի
ցրցայտ իչն եր. ապար ատն եր գազ ավ որվ ած
ջրերի արտադրության համար. խմելու ջրի հան
քայնացման կայանքներ. ջրատաքացուցիչներ՝
որպես մեքենաների մասեր. փառահան մեքենա
ներ. պարուրակահան հաստոցներ. կոթունազա
տիչներ (մեքենաներ). հատիկամաքրիչ մեքենա
ներ. արտարկիչներ. էլեկտրական գեներատոր
ներ. ամբ արձ իչ սարք եր. դրոշմ ամ ամլ իչն եր.
կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. ներկման ապարատներ տպագ
րական մեքենաների համար. փաթաթող մեքե
նաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր (մեքենա
ներ ի կամ շարժ իչն եր ի մաս եր). դրոշմ ակ իչ
մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. պիտակավորիչ
մեքենաներ. կորզանահաստոններ. էքսկավա
տորներ. հանքահանման սարքեր. խոտաշրջիչ
ներ. քարմաղներ (մեքենաներ կամ մեքենաների
մասեր). հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակ
ներ (մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ.
ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնամշակ
ման, վերամշակմ ան մեքենաներ. կապ իչն եր
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(մեքենաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամե
քենաներ. գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքե
նաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծման և
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. գազո
նահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ
(մեքենաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման
և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային պոմպեր.
ծալքավորիչ մեքենաներ, դրոշմատպիչ մեքենա
ներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդր
ներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչ
ներ. ծղոտ ահ ատ մեք են ան եր. մսաղ ացն եր
(մեքենաներ). մանածագործական հաստոցների
ազբափայտեր. տափաններ. ոռոգիչներ (մեքե
նաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. մետա
ղական թերթերի վրա տպագրման մեքենաներ.
տպագրական տպաձևեր. տպագրական մեքե
նաներ. տպագրական մամլիչներ. տպագրության
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների դանակ
ներ. մանածագործական հաստոցների ազբիկ
ներ. մեքենաներ սայրերը, կտրիչները սրելու
համար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոց
ների մասեր). կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների
մասեր). գլոցահաստոններ. թթվածնային նիզակ
ներ ջերմային հորատման համար (մեքենաներ).
շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր). ամանեղեն
լվացող մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). տրանս
պորտային միջոցները լվանալու կայանքներ.
կանխավճարով աշխատող լվացքի մեքենաներ.
ամբ արձ իչ կայ անքն եր. սպիտ ակ եղ են ի մզիչ
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. քարշային շար
ժիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
շոգեմեքենաներ. հաստոցներ. վառոցքի մագ
նետ ո. բեռնմ ան – բեռն աթ ափմ ան սարք եր.
պոլ իգր աֆ իակ ան ինքն ադ արս իչն եր (թուղթ
մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր, կռաններ
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճն
շական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ (ոչ մեծ
չափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժա
սարքեր, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ներ ի. շարժ ահ աղ որդ ակն եր, բաց առ ութ յամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. կարգավորիչներ
(մեքենաների մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքե
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նաներ. խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ.
դիաֆրագմաներ, թաղանթներ պոմպերի համար.
մետաղամշակման հաստոցներ. մանածագործա
կան մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրաղացա
քարեր. հղկահաստոցներ. հորատներ լեռնագոր
ծական աշխատանքների համար. հանքաքար
մշակ ել ու մեք են ան եր, հանք աք ար մշակ ել ու
սարքավորումն եր. ալրաղաց մեքենաներ. խառ
նիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչխրձակապիչներ. հացահատիկահավաք կոմ
բայնն եր. վագ ոն աա մբ արձ իչն եր. ռեա կտ իվ
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ների. աղտոտումը կանխող սարքեր շարժիչների
և մոտորների համար. շարժիչների մխոցներ.
մեքենաների և շարժիչների արագության կար
գավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. կաղապարման մեքե
նաներ. ազատ ընթացքի անիվ
ն եր, բացառու
թյամբ ցամաքային փոխադրամիջոցների համար
օտագ ործվ ողն եր ի. մաք ոքն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումն եր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
շրջակ ար ող մեք են ան եր. ձեռք ի գործ իքն եր,
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. գոր
ծիքն եր (մեք են ան եր ի մաս եր). մեք են ան եր ի,
հաստ ոցն եր ի կտրող գործ իքն եր ի բռնիչն եր.
պահ ած ոն եր ի էլեկտր ակ ան բաց իչն եր. հաց
կտրող մեք են ան եր. առանցք ակ ալ ատ ուփ եր
լիս եռն եր ի վզիկն եր ի համ ար (մեք են ան եր ի
մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների առանցքա
կալներ. թուղթ արտադրելու մեքենաներ. փայ
լարդիչներ (գլոցիչներ). փաթեթավորման մեքե
նաներ. խմորահունցիչ մեքենաներ. մակարոնե
ղեն արտ ադր ել ու էլեկտր ակ ան մեք են ան եր.
ներկմ ան մեք են ան եր. ներկ ափ ոշ եցր իչն եր.
հորատող մեքենաներ. ձեռքի էլեկտրական գայ
լիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. մխոց
ներ (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր).
տպարանային մամլիչներ. պնևմափոխակրիչներ.
ծակատիչ մամլիչների մամլամատներ. դակիչ
մեքենաներ. պղպեղի աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ողորկման էլեկտրա
կան մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենա
ներ). օդայ ին ճնշակն եր (տեղ ակ այ անքն եր
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման
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տեղակայանքների համար. վակուումային պոմ
պեր (մեքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ.
փոկանիվ
ն երի շփափոկեր. էլեկտրամեխանիկա
կան սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մամլիչներ (արդյունաբերական մեքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). պուդ
լինգման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. շոգե
զատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր տեղադ
րելու մեքենաներ. քերաթափող մեքենաների
ատամն եր. մեխանիկական փոցխեր. խավավոր
ման մեքենաներ. ուղղիչ հաստոցներ. կազմարա
րական արդյունաբերական մեքենաներ և սար
քեր. արդուկիչ մեքենաներ. լցակարման մեքե
նաներ. զսպանակներ (մեքենաների մասեր).
էլեկտրական սարքեր վարագույրները տեղաշար
ժելու համար. գամիչ մեքենաներ. ամբարձիչներ
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). ռոտա
ցիոն տպագրական մեքենաներ. մեքենաների
ատամն ավոր մեխանիզմն եր. մեքենաների անիվ
ներ. մեքենաների թափանիվ
ն եր. անվիկավոր
առանցքակալներ. առանցքակալի զատիչներ
(գնդիկների բռնիչներ). ճանապարհաշինական
մեքենաներ. սղոցներ (մեքենաներ). հանքային
մեքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. քաղհա
նիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմն ացաններ
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ.
օդափ ուքս եր (մեք են այ ի մաս եր). դարբն ոց ի
փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների
մասեր). լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենա
ների մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքե
նաներ. շաքար արտադրելու մեքենաներ. գեր
տաքացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ.
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր).
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. հաստոց
ների հենոցներ (մեքենաների մասեր). դարձյակ
ներ (մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ. կթի
մեքենաների բաժակներ. մեքենաների շարժա
հաղորդակներ. օդաճնշական կայանքներ խողո
վակաշարերի համար. փոխակրիչներ (մեքենա
ներ). հյուսվածապատման մեքենաներ. կարա
պիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ.
տուրբ ինն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. մեխանիկական թմբկագլաններ ճկուն
փողրակների համար. դեկելներ (տպագրական
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մեքենաների մասեր). տպագրական մեքենաներ.
քամհ արն եր. շարժ իչն եր օդայ ին բարձ եր ով
տրանսպորտային միջոցների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչներ. ապակի մշակող մեքենա
ներ. մեքենաներ երկաթուղիների շինարարու
թյան համ ար. ապար ատն եր ռետ ին ացմ ան
(վուլկանացման) համար. կցորդիչներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ.
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավառակ
ներ (մեքենաների մասեր). հղկասկավառակներ
(մեքենաների մասեր). գարեջրի մատուցման
պոմպեր. օդաճնշական շարժիչներ. օդաճնշա
կան մեքենաներ. օդային պոմպեր. ներքին այր
ման շարժիչների վառոցքի մոմեր. մեղմիչների
մխոցներ (մեքենաների մասեր). հակաշփական
առանցքակալներ մեքենաների համար. փորիչ
ներ (մեքենաներ). օդ արտածծող սարքեր. շար
ժիչների վառելիքային խնայարարներ. նավային
շարժ իչն եր. նավ ակ այ ին մոտ որն եր. քրքրիչ
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ (մեքե
նաներ). արգելակային մակադրակներ, բացա
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների համար
նախ ատ եսվ ածն եր ի. արգ ել ակ ի կալ ունն եր,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. արգե
լակմ ան հատվ ած ամ աս եր, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. կոճեր (մեքենաների մասեր), հենքա
կոճեր (մեքենաների մասեր). փոխանցման տու
փեր, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
շշերը խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի
կափարիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ
շշերը հերմետիկացնելու համար. էլեկտրաշար
ժաբերով խոզանակներ (մեքենաների մասեր).
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ.
սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճաղաց
ների. շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. մեքենա
ներ հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման մեքենաներ. մանրատիչ
ներ (մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակ
ներ). ավտոմատ մանիպուլ յատորներ (մեքենա
ներ). արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք պատրաս
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տելու համար. զտիչ մեքենաների փոխարինովի
տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. փոխհաղորդման շղթաներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի կապիչ
ներ (մեքենաների մասեր). շոգեմեքենաների
կաթսաներ. մեքենաների կաթսաների սնիչներ.
կենդանիների խուզի մեքենաներ. շարժիչներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. մեքենա
ների կամ շարժիչների կառավարման մալուխ
ներ. սարքեր մեքենաների և շարժիչների կառա
վարման համար. պոլիգրաֆիական մամլամայ
րեր. սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ.
շարժ իչն եր ի օդափ ոխ իչն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամն ավոր
փոխ անց իչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էմուլսացման կենցաղային էլեկտրա
կան խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդ ուկց իո ն փոխ անց իչն եր, բաց առ ութ յամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). ջեր
մափ ոխ ան ակ իչն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
արտանետումային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. կռունկներ (ամբար
ձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր). բանջարեղեն
և միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ բան
ջարեղեն տրորելու համար. մածկաարտամղիչ
օդաճնշական ատրճանակներ. զտիչներ՝ որպես
մեքենաների կամ շարժիչների մասեր. գութա
նավոր առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղա
յին էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային էլեկտ
րական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական շար
ժիչներ. լողացող կամ ցամաքային հորատման
աշտ ար ակն եր. ներք ին այրմ ան շարժ իչն եր ի
վառ ել իք ի կերպ ափ ոխ իչն եր. շարժ իչն եր ի
(հովացման) ռադիատորներ. շոգեկաթսաների
խողովակներ (մեքենաների մասեր). հիդրավլիկ
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վերահսկում մեքենաների, մոտորների և շարժիչ
ներ ի համ ար. մեք են ան եր ի, շարժ իչն եր ի և
մոտորների պնևմակառավարում. մոտորների և
շարժիչների քարտերներ. խոհանոցային էլեկտ
րական պրոցեսորներ. սոսնձապատիչ էլեկտրա
կան ատրճանակներ. ատրճանակներ (գործիք
ներ պայթ ուց իկ նյութ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ).
ձկնորսական ցանցերը դուրս քաշելու մեքենա
ներ. համապիտանի հոդակապեր (կարդանային
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար. գորգա
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
արտանետման գազերի կատալիզային կերպա
փոխիչներ. վակուումային զտման կենտրոնական
կայանքներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման
հարմարանքներ. գազային կտրոցներ. փոշու
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանք
ներ). փոշ ու հեռ ացմ ան կայ անքն եր (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխա
նիկական մեքենաներ քիմիական արդյունաբե
րության համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքե
նաների մասեր). վթարային սնման գեներատոր
ներ. ընդ արձ ակմ ան բաք եր (մեք են ան եր ի
մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման ապարատ
ներ. մեքենաներ մանածագործական արդյունա
բերության համար, հաստոցներ մանածագործա
կան արդյունաբերության համար. արտանետման
կարճախողովակներ շարժիչների համար. նավ
թազտման մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթա
վորման համար. էլեկտրահատակափայլիչներ.
էլեկտր ակ ան սարք եր կոշ իկն եր ը մաքր ել ու
համ ար. ձյուն ամ աքր իչն եր. գազ աեռ ակցմ ան
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ.
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ.
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. թենիսի
ձեռնաթիակների լարերը ձգելու մեքենաներ.
հեծանիվ
ն եր հավաքելու հաստոցներ. մեքենա
յացված կուլտիվատորներ. ներկի փոշարարներ
(մեքենաներ). հիդրավլիկական սարքեր դռները
բացելու համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկնա
սարքի լծակներ. մեքենայացված կերաբաշխիչ
ներ անասունների համար. շարժվող հետիոտ
նային ուղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչ
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ների համար. օդաճնշական սարքեր դռները
բացելու համար. փոշեկուլների պարկեր. գազա
յին զոդայրոցներ. հողմային տուրբիններ. արգե
լակ ի ճնշիչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների
համար. ապարատներ էլեկտրազոդման համար.
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկտրական
զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդ
ման համար. ապարատներ էլեկտրաաղեղային
հատմ ան համ ար. զոդ ալ ամպ եր. հնձանն եր.
օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապ
լաստիկայի համար. գալվանացման մեքենաներ.
առևտրի ավտոմատներ. դռները փակելու էլեկտ
րական սարքեր. էլեկտրական սարքեր դռները
բացելու համար. կառավարման սարքեր վերե
լակների համար. էլեկտրական ապարատներ
պլաստմասսայե փաթեթավորումն երի զոդման
համար. վառելիք բաշխող պոմպեր տեխնիկա
կան սպասարկման կայանների համար. ավտո
մատ կարգ ավ որվ ող վառ ել իք այ ին պոմպ եր.
պլաստմասսա վերամշակելու մեքենաներ. էլեկտ
րակ ան սարք եր պատ ուհ անն եր ը բաց ել ու
համար. էլեկտրական սարքեր պատուհանները
փակ ել ու համ ար. հիդր ավլ իկ ակ ան սարք եր
պատուհանները բացելու համար. հիդրավլիկա
կան սարքեր պատուհանները փակելու համար.
օդաճնշական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. օդաճնշական սարքեր պատուհանները
փակելու համար. դռները փակելու հիդրավլիկա
կան սարքեր. դռները փակելու օդաճնշական
սարքեր. օդաճնշական գլաններ. խոհանոցային
է լ ե կ տր ակ ա ն ա ղ ա ցն ե ր ( մ ա նր ատ ի չն ե ր ) .
3D-տպիչներ. մեքենաներ մաղելու համար. շար
ժիչների հենարաններ, բացառությամբ ցամա
քայ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի համ ար
նախատեսվածների. էլեկտրական մեխահանիչ
ներ. փոշեկուլների խոզանակներ. դահուկների
եզր ակն եր ը սրել ու էլեկտր ակ ան գործ իքն եր,
էլեկտրական եզրակահատներ. մանրատող, ջար
դող մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ. ներծ
ծող ծայրափողակներ փոշեկուլների համար.
խողովակներ մաքրելու քերակներ. էլեկտրական
հյութամզիչներ. էլեկտրական պտուտակադար
ձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես մեքենայի
մասեր, բացի խաղային մեքենաների համար
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ տրանս
պորտ այ ին միջ ոցն եր ի շարժ իչն եր ի համ ար.
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ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր շինարարա
կան թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր բեռնման-բեռնաթափ
ման թրթուրավոր մեքենաների և ապարատների
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր գյու
ղատնտ ես ակ ան թրթուր ավ որ մեք են ան եր ի
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր հան
քարդյունաբերական թրթուրավոր մեքենաների
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն
մաքրող թրթուրավոր մեքենաների համար. յու
ղերի թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմ
պեր հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ
3D տպագրման համար. հողամշակման մեքենա
ներ գյուղատնտեսական նպատակների համար.
պարուրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչ
ներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքային
տպագրական մեքենաներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գոլորշիով ատակամաք
րիչներh. ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. շարժ ակ ան կռունկն եր.
նավթի արդյունահանման, պահեստավորման և
բեռնաթափման լողացող կայանքներ. պանիր
կտրող էլեկտրական դանակներ. բանջարեղեն
մաքրող էլեկտրական սարքեր.
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
հեսանաքար եր նրբախ արտ ոցներ. ածել ին եր
սրելու կաշվե փոկեր. բզեր (մախաթներ). կտրե
լիս օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ).
անցքակոկիչներ. անցքակոկիչների կցորդիչներ.
ներպարուրակիչ շաղափիչների երկարիչներ.
մածկաթիակներ, գունադանակներ (գույները
խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ).
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի
գործիքների մասեր). անկյունաչափական սար
քեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ կենդա
նիների կաշին քերթելու համար. պարուրահան
ներ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը զենք. ձեռքի
մեխահան գործիքներ. ձեռքի ամբարձիկներ.
սվինաձողեր. մորուք խուզելու մեքենաներ. ձեռ
քով կառավարվող ձեռքի գայլիկոնիչներ. դուրեր.
կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու համար.
անասուններին խարանելու գործիքներ. անա
սունն եր ին խուզ ել ու դան ակն եր. մեծ ամ եխ ի
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր.
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիք
ներ). մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռ
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քի գործ իքն եր). մկրատն եր. նրբուն ել ին եր.
փոր ագր ել ու կտրիչն եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
քլունգներ. խծուծման դուրեր. գրչահատ դանակ
ներ. քարի հետ աշխատելու մուրճեր. նրբասղոց
ներ. քերադանակներ. երիթակների անցքահատ
ներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
դանակներ. ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների
շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշի
կի կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար).
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. սեղա
նի սպասք (դան ակն եր, պատ առաք աղն եր և
գդալներ). թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ,
փականագործի մկրատներ. կտրող ժապավեն
ներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). պտուտա
կամերի բանալիներ (ձեռքի գործիքներ). պտու
տակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). արգելա
նիվ
ն եր (ձեռքի գործիքներ). արտապարուրակիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). գչիր (հորատ). հեսան
ների բռնիչներ. կացիններ. սեղանի պատառա
քաղներ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի
գործիքներ. ձեռքով կառավարվող բանջարակտ
րատիչներ. եղունգների ունելիներ. խողովակա
հատիչներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիք
ներ. կտրիչ-դան ակն եր. դան ակ ավ որ իրեր.
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). գդալ
ներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ածելիներ
սրել ու փոկ եր. գրունտ ը խտացն ել ու համ ար
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). դրոշմման գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ
(ձեռքի գործիքներ). թիակներ (այգեգործություն),
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ.
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի
սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). սրոցաքարեր. սրելու գոր
ծիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. գայլիկոնիչ
ներ. թեփուկները հեռացնելու դանակներ. խոշոր
մոլախոտերի կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիք
ներ). էտոցներ. այգեգործական կոր մկրատներ.
պատվաստման դանակներ. թփահատներ (գոր
ծիք). ծլեպները հեռացնելու ունելիներ. մազա
զերծման նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքան
դիչներ. հորատներ ատաղձագործական աշխա
տանքն եր ի համ ար. դրոշմ ատպմ ան սարք եր
(ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավաքակազ
մեր ոտն ահ արդ արմ ան համ ար. ածել ին եր ի
պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ (շաղափ
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ներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). փոցխեր (ձեռ
քի գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր
(ձեռքի գործիքներ). էտելու մկրատներ. գերան
դիներ. գերանդիների օղակներ. ծալքավորման
գործիքներ. ողորկման գործիքներ. նախշառան
դաների սայրեր. մատնեքահանման դանակներ.
գործվածքները ծալքավորելու հարմարանքներ.
տավրեր. գչրակ (ձեռքի գործիքներ). սառը զեն
քերի պատյաններ. մազերը գանգրացնող ձեռքի
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. գազոնահնձիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). սառցատապարներ.
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկա
նական մահակներ. փորագրական ասեղներ.
պայտելու դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու
դան ակն եր. փոխպ ատվ աստմ ան դան ակն եր
(ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջա
րեղեն կտրատ ելու հարմ ար անքներ. սակրեր
(տապ արն եր). կտրատ ել ու հարմ ար անքն եր.
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). քաղհա
նիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. միջա
տասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիք
ներ). ձեռքով կառավարվող այգե-բանջարանո
ցային գույք. պատվաստի դանակներ. ագույցներ
ատաղձագործական կամ տակառագործական
աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր.
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր).
սղոցն եր ի տափ ուկն եր (ձեռք ի գործ իքն եր ի
մասեր). լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գոր
ծիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ.
քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. մետաղական
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք).
անվ իկ ավ որ դան ակն եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր տրո
րելու համար (ձեռքի գործիքներ). պատրույգները
կտրելու մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու
պարագաների համար. համարներ փորագրելու
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. պահածոյի
ոչ էլեկտրական դանակներ. որսատեգեր (հար
պուններ) ձկնորսության համար. բրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). ատր
ճանակներ (ձեռքի գործիքներ). կետանշիչներ
(ձեռքի գործիքներ). ձուլաշերեփներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). ռանդաների սայրեր. խոշորաքարթ
խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիք
ներ). էլեկտրական և ոչ էլեկտրական ածելիներ.
անցքահատներ. վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով
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գերանդիներ. եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոց
խեր (ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի
գործիքներ). սղոցների շրջանակներ. գզող հար
մարանքներ (ձեռքի գործիքներ). այգեգործական
կոր դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների պարզ
վածքազատման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
կտրող առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ներպա
րուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). հորատներ
(ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական պտուտա
կահաններ. դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի
ծայրեր (ձեռքի գործիքներ). խողովակներ կտրե
լու գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով կառավար
վող գյուղատնտեսական գործիքներ. հեսանաս
կավառակներ (ձեռքի գործիքներ). միջատաս
պան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի արծաթե
սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և գդալ
ներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ.
աքցաններ, ունելիներ. աքցաններ (ունելիներ).
սուսերներ. սրեր, թրեր. ցցահար մուրճեր (ձեռքի
գործիքներ). տոմսերի դակիչներ. եղունգների
էլեկտրական սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական հարմարանք
ներ. գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ).
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ
էլեկտր ակ ան մեք են ան եր մազ եր ը խուզ ել ու
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին խու
զելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). խուզելու
դան ակն եր (ձեռք ի գործ իքն եր). արդ ուկն եր.
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ (գործիք
ներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի գործիքներ).
մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավա
քակազմեր մատնահարդարման համար. ձեռքի
ատրճ ան ակն եր մած իկն երն արտ աճզմ ել ու
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները մշա
կելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի գործիք
ներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ականջ
դակելու գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. էլեկտրական
գործիքների հավաքակազմեր մատնահարդար
ման համ ար. մամլ ակն եր. ձեռք ի պոմպ եր.
դաշույններ. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ.
պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ. լին
գեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
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նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար. թեք
(անկյան տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ.
փոցխեր գոլֆի արահետները խնամելու համար.
բուխ ար ին եր ի փուքս եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
ապար ատն եր դաջվ ածք ի համ ար. զմռնիտ ե
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի գոր
ծիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). էջատման մամլակներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). ոչ էլեկտրական ատրճանակներ ճեղ
քերը փակելու համար. մետաղալարերը ձգելու
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). դանակներ ստեղ
ծագործական ժամանցի համար (հերձադանակ
ներ). ձեռքով կառավարվող օդային պոմպեր.
խեցեղեն դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե
սղոց իկն եր. ձեռք ի գործ իքն եր դահ ուկն եր ի
եզրակները սրելու համար, եզրակներ հատելու
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ.
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր քանդա
կագործների համար. սեղանի պլաստմասսայե
գդալներ, պատառաքաղներ և դանակներ. սեղա
նի մանկական գդալներ, պատառաքաղներ և
դան ակն եր. քեր ակն եր դահ ուկն եր ի համ ար.
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների կոթեր.
դանակների կոթեր. գերանդիների մետաղական
կոթեր. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև բան
ջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի սայրով.
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող դանակ
ներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. խոհա
նոցային մանդոլիններ. ճանկեր մսի համար.
մանրէազերծված գործիքներ մարմն ի պիրսինգի
համար. մազահեռացման լազերային սարքեր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. վթարային մուրճեր. բանջա
րեղենի դանակներ. կտրատելու պատառաքաղ
ներ. կտրատող դանակներ.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպորտա
յին վթարն եր ը կանխ ել ու համ ար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջ ոցն եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառ ագ այթ ում ից և կրակ ից պաշտպ ան ող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկ ան եր. էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի

09/2

№ՄԱՍ 1

պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների խտա
չափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ.
տագնապի ազդասարքեր. ձայնային ազդանշա
նային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագր
ման սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա
չափներ. գումարման սարքեր. գազախտաչափ
ներ. լուսախ ոշ որաց ուց իչն եր. երկ աթուղ ային
ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտ
րադինամիկական ապարատուրա. մագնիսներ.
էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդասար
քեր. սպիրտ աչ ափն եր. շարժ աք ան ոնն եր.
սննդամթ երք ի և կեր եր ի անալ իզ ի սարք եր.
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ.
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. բարձ
րաչափներ. դժբախտ պատահարներից պաշտ
պան ող ասբ եստ ե գործվ ածք ից ձեռն ոցն եր.
կրակից պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործ
վածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղա
րարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր.
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմա
րիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալե
հավ աքն եր. հակ աշլ ացմ ան լուս ապ աշտպ ան
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. խան
գարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրականու
թյուն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականու
թյուն). բացվ ածք աչ ափն եր (օպտ իկ ակ ան).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխ իչ տուփ եր (էլեկտր ակ ան ութ յուն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեններ.
օբյեկտիվ
ն եր աստղալուսանկարչության համար.
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման տեսալ
սողական միջոցներ. կանխավճարով աշխատող
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով
աշխ ատ ող ավտ ոմ ատն եր ի մեխ ան իզմ ն եր.
ժետոնով աշխատող ապարատների մեխանիզմ
ներ. տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի
ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի անվադողե
րում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ
պաշտպ ան իչ կոմբ ին եզ ոնն եր օդաչ ուն եր ի
համար. վթարային էլեկտրական զանգեր. ձողիկ
ներ ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների տեղադ
րութ յուն ը որոշ ել ու համ ար. փրկար ար ակ ան
լաստեր. կշեռքներ. օդերևութաբանական զոնդգնդեր. մագնիսական ժապավենների մագնիսա
թափման սարքեր. մագնիսական ժապավենների
վրա գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապա
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
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հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման ժամա
նակ օգտագործվող հարվածող հարմարանքներ.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական կուտակիչ
ների համար. բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ.
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն).
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվագար
կիչների տոնարմն եր. սպիրտային հարթաչափ
ներ. գրասենյակային սարքավորանք ծակոտա
քարտ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ. էլեկտր ակ ան
մալուխների պարուտակներ. շրջանակներ դիա
պոզիտիվ
ն երի ( պատկերների) համար. հաշվիչ
սկավ առ ակն եր, լոգ ար իթմ ակ ան շրջան աձ և
քանոններ. լոգարիթմական քանոններ. հաշվա
սարքեր. բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշ
ներ (չափ իչ գործ իքն եր). լուս ապ ատճ ենմ ան
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ.
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադի
մակներ, բացառությամբ արհեստական շնչառու
թյան համար նախատեսվածների. եռակցողի
դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմա
կարգավորման սարքեր. լուսանկարչական լաբո
րատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր շոգեկաթ
սաների համար. չորացուցիչներ (լուսանկարչու
թյուն). կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոն
տաժմ ան հարմ ար անքն եր. տպասխ եմ ան եր.
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապարատ
ներ. ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակ
ների առարկայական ապակիների պատյաններ.
էլեկտր ակ ան կոլ եկտ որն եր. արտ ադր ակ ան
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա
կան տեղ ակ այ անքն եր. փակ անջ ատ իչն եր
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. ծովային
կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ (ակնապակիներ).
ջուլհակային խոշորացույցներ. քայլաչափներ.
հաշվիչներ. մետրոնոմն եր. էլեկտրական կոնդեն
սատորներ. էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական
մայրուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչ
ներ. գծային միացիչներ (էլեկտրականություն).
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). կոմու
տացման վահաններ. էլեկտրական հպակներ.
նամականիշներով վճարումն երի վերահսկողու
թյան ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող
սարքեր. հսկողության էլեկտրական սարքավո
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րումն եր, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. տրանսպորտային
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր.
էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսապատճեն
ման սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստա
տիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորա
նոթներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվ
ն եր
(ոսպն յակն եր) (օպտ իկ ա). տիեզ եր ագր ակ ան
գործ իքն եր. կոստ յում ն եր ջրաս ուզ ակ ութ յան
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապարատ
ներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմանափա
կիչներ (էլեկտրականություն). խցակի էլեկտրա
կան երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկ
տորներ (էլեկտրական). դերձակների մետրեր.
հալքանոթներ (լաբորատոր). կաշիների հաստու
թյունը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ
դրամն երի դետեկտորներ. փականակներն իջեց
նող մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). խտա
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր
տակդիրներ. մետաղադետեկտորներ արդյունա
բեր ակ ան կամ ռազմ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկար
չական փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա).
դիապոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզիտիվ
ներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. հեռա
վորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆ
րակց իո ն ապար ատն եր (մանր ազնն ութ յուն).
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ
նագրմ ան սարք եր. հեռ աչ ափն եր (սարք եր).
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). բաշ
խիչ կառավարակետեր (էլեկտրականություն).
չափակարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր.
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի մակարդակի
ցուց իչն եր. հրշեջ այ ին փրկաս անդ ուղքն եր.
բռնկումային լամպեր (լուսանկարչություն). հեռա
խոսափողեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրան
ներ. պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների
դեմքը պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լու
սանկարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական
չափիչ սրքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտ
րահաղորդագծեր. կառավարման վահաններ
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր.
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական
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միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտա
յին վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու հարմա
րանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. տրանս
պորտային միջոցների անցած տարածության
(կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչու
թյան). մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիաս
կոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման
սարքեր. թերմոստատներ (ջերմապահպանիչ
ներ). էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու մեքե
նաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ.
բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ.
լուսանկարչական ապարատների և լուսանկար
չական պարագաների հատուկ պատյաններ.
ապարատուրա անալիզների համար, բացառու
թյամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակա
յաց ույցն եր (լուս ավ որվ ած ութ յան չափ իչն եր).
հաշ իվն եր ը դուրս գրել ու սարք եր. խմորմ ան
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագ
նիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղա
լարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից պաշտպա
նելու համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ
փրկար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործվող
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների
համար. բարձր հաճախականության ապարա
տուրա. հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ.
ռադ իոս արք եր. գալ են իտ այ ին բյուր եղն եր
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի մարտ
կոցներ. դժբախտ պատահարներից պաշտպա
նող ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ.
ռենտգ են յան ճառ ագ այթ ում ից պաշտպ ան ող
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիք
ներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկար
ները չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայ
լարկ իչն եր. քան ոնն եր (չափ իչ գործ իքն եր).
աստիճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր) լուսատպվածքների համար.
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների ցան
ցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ. ընդունիչ
ներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգ
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րամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի
նույնականացման պարուտակներ. փրկարարա
կան սարքավորումն եր. հրշեջ փողրակների ծայ
րապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ
պոմպ եր. թեք աչ ափն եր. սակ ահ աշվ իչն եր.
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արա
գաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի միջաձո
ղեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ (էլեկտ
րականություն). տեղեկատվության մշակման
սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանքների
համար. խոսակցական ապարատներ. լուսան
կարչական թիթեղների տուփեր. կերպափոխիչ
ներ (էլեկտրականություն). իոնարարներ, բացա
ռությամբ օդը մշակելու համար օգտագործվող
ների. դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորա
ցուցիչ ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստ
ների ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ
կահույք լաբորատորիաների համար. կաթնախ
տաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսան
կարչական լաբորատորիաների համար. օպտի
կական համակարգով լապտերներ. մոգական
լապտ երն եր. ազդ անշ ան այ ին լապտ երն եր.
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. օպտիկական ոսպ
նյակներ. 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. ակնոցների
ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ
դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. կան
խավճարով աշխատող մեխանիզմն եր հեռուս
տացույցների համար. մեգաֆոններ. համակար
գիչների հիշողության բլոկներ. ատաղձագործ
ների քանոններ (մետրեր). սնդիկային հարթա
չափներ. արագություն չափող սարքեր (լուսան
կարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ
գործ իքն եր. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան սարք եր.
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտի
կական սարքերի և գործիքների մանրաչափա
կան պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահա
տիչներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. անդ
րադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական ապա
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րատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային սար
քեր և գործ իքն եր. ծով այ ին ազդ անշ ան այ ին
սարքեր. նավագնացական սարքեր և գործիքներ.
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական մարտ
կոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. հարթա
չափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման սար
քեր). մակարդակաչափական գործիքներ. քթակ
նոցների (պենսնե) շրջանակներ. պրիզմաներ
(օպտիկա). դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյու
նաչափներ). օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտի
կակ ան սարք եր և գործ իքն եր. օպտ իկ ակ ան
ապակիներ. համակարգիչներ. համակարգչային
գրառված ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատա
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման (տարաթող
ման) սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկական
ազդ անշ ան այ ին պան ելն եր. շանթ արգ ելն եր.
ավտոմեքենաների կայանման վճարովի ժամա
նակի հաշվիչներ. աստղագիտական սարքեր և
գործիքներ. մաշկի հաստությունը չափող սար
քեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր և գործիք
ներ. աղային լուծույթների խտության որոշման
խտաչափներ. լվացման ռեզերվուարներ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչական ապարատների
կանգնակներ. լուսանկարչական ապարատների
դիտաններ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթ ոցիկներ. պլանշետն եր
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսաչափ
ներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործվող
ականջ ի ներդր ակն եր. զանգ եր (տագն ապ ի
ազդասարքեր). կշռաքար եր. բևեռ աչ ափն եր.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. ատամ
նապաշտպանիչներ. հրաչափներ. ռադարներ.
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. անկյունա
չափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա
գայթման արտադրման (գեներացման) ապա
րատներ և տեղակայանքներ, բացառությամբ
բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտգե
նյան խողովակներ, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա
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գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացառու
թյամբ բժշկութ յան մեջ օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային աստ
ղադ իտ ակն եր. ռենտգ են յան ապար ատն եր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. սպեկտր ադ իտ ակն եր.
էլեկտրական դիմադրություններ. ջերմաչափներ,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան ջերմ աչ ափն եր ի.
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական
շնչառ ութ յան ապար ատն եր ի. ռեո ստ ատն եր.
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ մեխանի
կական ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր
գիտական հետազոտությունների համար. արբա
նյակն եր գիտ ակ ան հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի
համար. մեմբրաններ գիտական ապարատու
րայի համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվու
թյան կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտ
րականություն). էլեկտրական փականներ. սեքս
տանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. կանխող
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային միջոց
ների համար. ազդանշանների հեռակառավար
ման էլեկտրադինամիկական ապարատուրա.
տրանսպորտային միջոցների կառավարման կամ
ստուգմ ան նման ակ իչն եր. շչակն եր. ձայն ի
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ ապարա
տուր ա. ձայն ի վեր արտ ադրմ ան սարք եր.
խորազննման սարքեր և մեքենաներ. զոնդերի
ծանրոցներ, խորաչափների ծանրոցներ. սոնո
մետրեր. սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ.
տարածադիտակներ. տարածադիտական ապա
րատներ. նվագարկիչների ասեղներ. սուլֆիտա
չափներ. հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դար
ձաչափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ.
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշա
րարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղադիտակ
ներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ
գործիքներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոց
ների համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթ
վերի հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթ
վերի կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռա
կապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուս
ներ). վակուումային կաթոդային լամպեր (ռա
դիո). միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուս
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ներ, վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ
տես ագրմ ան համ ար. մած ուց իկ աչ ափն եր.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու
համար. լարման կարգավորիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ընտրաձայները հաշ
վելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանք
ներ նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին
հրահանգներ հաղորդելու համար. օպտիկական
նշանոցներ հրազենի համար. պահպանական
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. էլեկտրա
կան կոճերի հիմնակմախքներ. լուսակայված
ժապավեններ. լույս արձակող կամ մեխանիկա
կան ճան ապ արհ այ ին նշանն եր. փրկար ար
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդալողան
ներ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմն ացույց-ան
կյունաչափներ), կողմն ացույցներ. հակամառա
խուղային ազդասարքեր, բացառությամբ պայ
թուց իկն եր ի. դրամ արկղ այ ին ապար ատն եր.
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ արդյու
նաբերական նպատակների համար. նույնակա
նացման մագնիսական քարտեր. փակող շերտով
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ.
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ սխեմա
ներ). կաթ ոդն եր. փրկար ար բաճկ ոն ակն եր.
փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գործիք
ներ. լուսակայված կինոժապավեններ. նյութեր
էլեկտր ահ աղ որդմ ան գծեր ի համ ար (լար եր,
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. մեկու
սացված պղնձալար. գազապարպիչ էլեկտրա
կան խողովակներ, բացառությամբ լուսավորու
թյան համար օգտագործվողների. դիաֆրագմա
ներ (լուսանկարչություն). թորիչ ապարատներ
գիտական նպատակների համար. բաժանավորիչ
սարքեր. դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոց
ների պատյաններ. լաբորատորիայի վառարան
ներ. օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
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ճառ ագ այթն եր ի զտիչն եր. բարձր ախ ոսն եր ի
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 (չվերագրան
ցելի). համակարգչային գործառնական գրառված
ծրագր եր. համ ակ արգ իչն եր ին կից սարք եր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապահո
վում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի ձայնային
սարքեր . կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվու
թյան մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման
դիմ ապ ան ակն եր. էլեկտր ոն այ ին մատ իտն եր
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական ծած
կագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսոր
ներ. մոդեմն եր. մոնիտորներ (համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր). «Մկնիկ» տեսակի մանիպուլ յատոր
ներ (կից սարքավորումն եր). նշաններն ընթեր
ցելու օպտիկական սարքեր. օպտիկական տեղե
կակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. համա
կարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատ
վութ յան մշակմ ան կենտր ոն ակ ան բլոկն եր).
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման
սարքեր). անվտանգության գոտիներ, բացառու
թյամբ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
և սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար). ծխի
դետ եկտ որն եր. տրանզ իստ որն եր (էլեկտր ո
նիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ բժշկա
կան նպատ ակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային ինք
նապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների
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նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, բացա
ռութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար
նախատեսվածների. սկավառակակիրներ համա
կարգ իչն եր ի համ ար. հաղ որդ աձ ող եր լույս ի
կետային աղբ յուրներ ի մոնտ աժմ ան համ ար.
գրպան ի էլեկտր ոն այ ին թարգմ ան իչն եր.
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ.
հակ ահրդ եհ այ ին պաշտպ ան իչ ծածկ ոցն եր.
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). սմարթ-քար
տեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). չափագդալ
ներ. դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարարու
թյունների էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի
հաշվ աս արք եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող կոշկե
ղեն. հակահրդեհային ջրցաններ. գործարկման
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար. արև
ապաշտպան ակնոցներ. հաշվառման (հաշվե
ցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ գրան
ցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. տեսախա
ղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահե
ռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչ
ներ լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ
պանական սաղավ արտներ սպորտսմ ենն երի
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարա
կումն եր. համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր.
նավագնացական սարքեր տրանսպ որտայ ին
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր տարա
ծաընդունիչներ. դաստ ակներ ի հենար անն եր
համակարգիչների հետ աշխատանքի համար.
համ առ անցք մալ ուխն եր. օպտ իկ աթ ելք այ ին
մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. էլեկտ
րաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված ծրագ
րային ապահովում համակարգչային խաղերի
համար. ականջակալներ. լուսավորման համա
կարգերի բալաստային դիմադրություններ. փեյ
ջերներ. արբանյակային նավագնացական սար
քեր. սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրամագ
նիսական փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտ
պանող կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ.
կոներ քամու ուղղությունը ցույց տալու համար.
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ.
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն վարժվե
լու համար (վարժասարքեր). բեմի լուսավորման
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի ժամա
ցույցներ) ձու եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD
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-նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ
(ազդ անշ ան այ ին սարք ավ որ ում ն եր). անլ ար
հավ աք ակ ազմ եր հեռ ախ ոսն եր ի համ ար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատականաց
ման մագնիսական ապարանջաններ. տրանս
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ).
ներբ եռնվ ող հնչյուն այ ին ֆայլ եր շարժ ակ ան
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող պատկեր
ների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային փորձար
կումն երի համար. լաբորատոր ցենտրիֆուգներ.
տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ.
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
ապարատներ (GPS). դյուրակիր մեդիանվագար
կիչն եր. նրբաք ուղ եր բջջայ ին հեռախ ոսն եր ի
համար. լույս արձակող դիոդներ (ԼԱԴ). տրիոդ
ներ. բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. անձ
նական դյուրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ
փողրակներ. պայուսակներ դյուրակիր համա
կարգ իչն եր ի համ ար. ծածկ ոցն եր դյուր ակ իր
համակարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջա
նակներ. Պետրիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակ
ներ. ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդան
շանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն ցուցա
սարքեր ոչ բժշկական նպատակների համար.
հավ ելվ ածն եր համ ակ արգչ այ ին ծրագր այ ին
ապահովման համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնա
յին գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ տոներային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ,
լսա-տես աս արք եր երեխ ան եր ին հետ ևել ու
համ ար. տես ախց իկն եր երեխ այ ին հետ ևել ու
համ ար, տես ադ այ ակ. օբյ եկտ իվն եր ի լուս ա
պաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային համա
կարգիչներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D
ակնոցներ. հիշողության քարտեր տեսախաղերի
սարքերի համար. զրահաբաճկոններ. արագա
ցում աչ ափն եր. էլեկտր ակ ան ձայն ահ անն եր
(ադապտերներ). փրկարար պարկուճներ բնա
կան աղետների համար. համակարգչային սար
քավորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրա
էներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
յին ստորագրություն. մարմն ի վրա կրվող սարքեր
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար.
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լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ
(չափիչ գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ.
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ (ձեռ
քի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսա
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ կենդանի
ներ վարժեցնելու համար. կառավարման լծակ
ներ համակարգիչների համար, բացառությամբ
տես ախ աղ եր ի համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի.
սմարթ-ակն ոցն եր. սմարթ-ժամ աց ույցն եր.
հակահրդեհային ապարատներ. համակարգչա
յին էկրանների պաշտպանիչ թաղանթներ. սպոր
տայ ին սարք եր ատամ ն եր ը պաշտպ ան ել ու
համար (կապպա). սպորտային սաղավարտներ.
ասեղն եր գեոդ եզ իակ ան կողմ ն աց ույցն եր ի
համար. անվտանգության սարքեր (կոդավորման
սարք եր). ինֆր ակ արմ իր դետ եկտ որն եր.
պատյաններ անձնական թվային օգնականների
(ԱԹՕ) համար. կշեռքներ մանկիկների համար.
էլեկտրոնային մուտքի հսկման համակարգեր
դռներ ի փակմ ան համ ար. ջերմ ադ իտմ ան
տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի վերլուծիչնե
րով կշեռքներ. պլանշետային համակարգիչների
պատյաններ. սև արկղեր (տվյալների գրանցիչ
ներ). թվային օդերևութաբանական կայաններ.
էլեկտր ակ ան տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ.
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումն եր
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային ապա
րատներ). ցածր հաճախականության բարձրա
խոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-խոնավա
չափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների համար
հարմ ար եցվ ած պաշտպ ան իչ ժապ ավ ենն եր.
վիրտուալ իրականության գլխադիր սաղավարտ
ներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախ
տակն եր. արհ եստ ակ ան բան ակ ան ութ յամբ
մարդանման ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ.
Էլեկտր ոն այ ին սիգ ար ետն եր ի մարտկ ոցն եր.
էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռակառա
վարման համար. էլեկտրոնային նոտաներ (բեռ
նելի). գծագրական T – աձև քանոններ չափման
համար. անկյունաքանոններ չափման համար.
քառակուսի քանոններ չափման համար. էլեկտ
րոնային թվային ցուցասարքեր. լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվտան
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գության ապահովման ռոբոտներ. անձնական
թվային օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակներ, գրառված
կամ բեռնվ ող. արբ ան յակ այ ին որոն իչն եր.
մատանու չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ
հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի տեսախ
ցիկներ տրանսպորտային միջոցների համար.
գրպանի էլեկտրոնային բառարաններ. մարզա
սարքեր վերակենդանացման հմտությունների
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչային
էկրանները պաշտպանող ծրագրային ապահո
վում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնանկարահան
ման (սելֆիի) օբյեկտիվ
ն եր. բեռնվող գրաֆիկա
կան տարրեր բջջային հեռախոսների համար.
հեռահաղորդակցային ապարատներ ոսկերչա
կան զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակար
գիչներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասար
քեր. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. փրկար ար ակ ան լազ եր այ ին
ազդանշանային լույսեր. դատարկ թանաքային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. վահ-վահ ոտնակներ.
հասակաչափներ. վարսահարդարների համար
մանեկեն-գլուխներ (ուսումն ական սարքեր). սար
քեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման
համար. փրկարարական ծածկոցներ. փրկանա
վակներ. նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչ
ներ. բարձիկներ ականջակալների համար. վիր
տուա լ իրակ ան ութ յան ձեռն ոցն եր. գնդաձ և
մկնիկներ (համակարգիչներին կից սարքեր).
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող զգայա
պատկերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ.
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ).) քվանտային կետե
րով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). աստիճա
նավորված կաթոցիչներ, բացառությամբ բժշկա
կան կամ կենցաղային նպատակներով օգտա
գործվողների. խցակի էլեկտրական վարդակներ.
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների
համար. փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր
համ ակ արգ իչն եր ի տակդ իրն եր. գլխարկն եր՝
որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ. էլեկտրո
նային կախովի կողպեքներ. ծանրագոտիներ
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ջրասուզակների համար. ականջակալներ հեռա
վոր կապի համար. տրանսպորտային միջոցների
կայանման տվիչներ. տոմսերի տպիչներ. բեռ
ները բարձրացնելիս օժանդակելու համար մարմ
նի լծաս արք եր. անաս ունն եր ին ուղղ որդ ել ու
հ ամ ա ր ն ախ ատ ե սվ ա ծ ա զդ ա նշ ան այ ի ն
չխչխկաններ. տեսապրոյեկտորներ. ներբեռնվող
կրիպտոգրաֆիկական բանալիներ կրիպտոար
ժույթների ստացման և ծախսման համար. ներ
բեռնելի էլեկտրոնային դրամապանակներ. վար
կային քարտերի տերմինալներ. կենսաչափական
անձնագրեր. նույնականացման կենսաչափական
քարտեր.
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթաորո
վայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալ
ներ. բժշկական ներքնակներ ծննդաբերության
համար. լսողական ապարատներ թույլ լսողու
թյուն ունեցողների համար. լսափողակներ. վիրա
բուժ ակ ան սեղմ իչն եր. բժշկակ ան ասեղն եր.
ասեղներ կարեր դնելու համար. արգանդային
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ
հիվ անդ ան ոց այ ին մահճ ակ ալն եր ի համ ար.
սավ անն եր անպ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). ռադիումա
յին խող ով ակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական ատամն աօղակներ. ոսկրա
բուժական վիրակապեր հոդերի համար. վիրա
բուժական սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ)
կալանդներ. գալվանական գոտիներ բժշկական
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ
ներ բժշկական նպատակների համար. սանիտա
րահիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. հերձա
դանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական ընդարձակիչներ.
թքամաններ բժշկական նպատակների համար.
աղելարեր. անվավոր պատգարակներ հիվանդ
ներ ի համ ար. պատգ ար ակն եր հիվ անդն եր ի
համար. ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճող
վածքների համար. կոշիկների սուպինատորներ
(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ
(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. հարմարանքներ մարմն ի խոռոչ
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ները լվանալու համար. գոտիներ բժշկական
նպատ ակն երի համար. կալ անդն եր հղին եր ի
համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. ատամն ա
բույժի բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպա
տակների համար. ոսկրահարդար կոշիկներ.
արհ եստ ակ ան ատամ ն եր. վիր աբ ուժ ակ ան
սպունգներ. վիրաբուժական ապարատուրա և
գործիքներ. պայուսակներ բժշկական գործիք
ների հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր.
ապարատուրա անզգայացման համար. վիրա
բուժ ակ ան մկրատն եր. ջերմ աէլ եկտր ակ ան
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ (վիրա
բուժական). կաթոցիչներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. հարմ ար անքն եր կոշտ ուկն եր ը
կտրելու համար. կոսմետիկական մերսման սար
քեր. բարձ իկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. վիր աբ ուժ ակ ան կտրող գործ իքն եր.
ինկ ուբ ատ որն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար. քերակ
ներ լեզուն մաքրելու համար. ականջի ունել յակ
ներ. ատամն աբուժական շաղափներ. ատամն ա
բուժական ապարատուրա և գործիքներ. բույթեր
ատամն երի պրոթեզավորման համար. ատամի
պրոթեզներ. նշտարներ. ատամնաբուժական
հայելիներ. մատակալներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. ներ արկ իչն եր ներ արկ ում ն եր ի
համ ար. ջրաք աշմ ան փող ակն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. ջրի պարկեր բժշկական
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ
ներ ի էկր անն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր (զննա
ձողեր) բժշկական նպատակների համար. պոմ
պեր բժշկական նպատակների համար. ապարա
տուրա արյան անալիզների համար. բազկաթոռ
ներ բժշկական կամ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. պղպջակային կաթոցիչներ
բժշկական նպատակների համար. մանկաբար
ձական աքցաններ. ապարատուրա գալվանա
թեր ապ իայ ի համ ար. ձեռն ոցն եր մերսմ ան
համար. գաստրոսկոպներ (ստամոքսադիտակ
ներ). բժշկական սառցապարկեր. արյունաչա
փիչներ. ջրային մահճակալներ բժշկական նպա
տակների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկումն երի համար. որովայնային բարձիկ
ներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնության դեմ. ուրոլոգիական
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(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսուֆ
լյատորներ. հոգնաներ. ուլտրամանուշակագույն
լամպ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակ
ների համար. գոլորշիարարներ բժշկական նպա
տակների համար. միզարաններ՝ որպես անոթ
ներ. ծնոտն եր ի պրոթ եզն եր. անզգ այ ացմ ան
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական սար
քեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկա
կան գործիքների պիտոյատուփեր (ճամպրուկ
ներ). վերջույթների պրոթեզներ. վիրաբուժական
հայելիներ. հատուկ կահույք բժշկական նպա
տակների համար. մանկաբարձական գործիք
ներ. գոտիներ պորտի համար. ակնաչափներ.
սարքեր զարկերակի չափման համար. ակնադի
տակներ. լսողական օրգանները պաշտպանող
միջոցներ. արհեստական մաշկ վիրաբուժական
նպատակների համար. հենակների (անթացու
պերի) ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներածե
լու հարմ ար անքն եր. նախ ապ ահպ ան ակն եր.
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. քվար
ցային լամպեր բժշկական նպատակների համար.
ռենտգենյան ապարատներ և տեղակայանքներ
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենագ
րեր բժշկական նպատակների համար. ռադիո
գիտական ապարատներ բժշկական նպատակ
ների համար. ապար ատներ ճառ ագայթայ ին
բուժման համար. վերակենդանացման ապարա
տուրա. ռենտգենյան խողովակներ բժշկական
նպատակների համար. հարմարանքներ ռենտ
գեն յան ճառ ագ այթն եր ից պաշտպ անվ ել ու
համար. շնչադիմակներ արհեստական շնչառու
թյան համ ար. ապար ատ ուր ա արհ եստ ակ ան
շնչառության համար. սղոցներ վիրաբուժական
նպատ ակն եր ի համ ար. կրծքի պրոթ եզն եր.
արգանդային ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչ
ներ. լսափ ող ակն եր. ծծակն եր երեխ ան եր ի
համ ար. հեն ար անն եր տափ ակ աթ աթ ութ յան
դեպքում օգտագործելու համար. ապարատուրա
խլությունը բուժելու համար. պահող վիրակապեր.
կարեր դնելու նյութեր. վիրահատական սեղան
ներ. հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձո
ղեր). միզ ուկ այ ին ներ արկ իչն եր. բժշկակ ան
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և գոր
ծիքներ. թրթռական ապարատներ մահճակալ
ների համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզ
ներ. օդակախութային սարքեր բժշկական նպա
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տակների համար. փչովի բարձեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. փչով ի բարձ իկն եր
բժշկական նպատակների համար. փչովի ներք
նակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար.
վիրաբուժական առաձգական գուլպաներ. երակ
ների լայնացման ժամանակ օգտագործվող ձգուն
(էլաստիկ) երկար գուլպաներ. հենակներ (անթա
ցուպեր). ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար միջա
տակ եր. մանր էազ երծվ ած վիր աբ ուժ ակ ան
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների
համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկտ
րոդներ բժշկական նպատակների համար. էլեկտ
րակ ան գոտ ին եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ապարատուրա ֆիզիկական վարժու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ինկուբատորներ նորածինների համար. հարմա
րանքներ մարմն ի խոռոչները մաքրելու համար.
ատամ ն աբ ուժ ակ ան էլեկտր ակ ան ապար ա
տուրա. ապարատուրա բժշկական անալիզների
համար. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների
զտիչն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ծխահարման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. իրանակալներ բժշկական
նպատակների համար. ոչ քիմիական հակաբեղմ
նավորիչ միջոցներ. էլեկտրական ծածկոցներ
բժշկական նպատակների համար. մազի պրո
թեզներ. վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակ
ներ (ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստ
ման համար. պառկելախոցերի առաջացումը
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապա
րատուրա. շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ).
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար.
ասեղներ ասեղնաբուժության համար. հատուկ
հագուստ վիրահատական սենյակների համար.
ախտորոշման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. գործիքներ էլեկտրաասեղնա
բուժության համար. սրտախթանիչներ. բուժվող
հիվ անդն եր ին բարձր ացն ել ու ամբ արձ իչն եր.
դիմկալներ բժշկական անձնակազմի համար.
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրաբուժական
սավաններ. վիրաբուժական ներպատվաստիչ
ներ արհեստական նյութերից. ջերմաճնշակներ
առաջին օգնության համար. գիշերանոթների
նստոցներ. սրտի դեֆիբրիլ յատորներ. դիալի
զորդ սարքեր. լարային ուղղորդիչներ (բժշկա
կան). օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության մեջ
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օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ
տար ող ութ յունն եր բժշկակ ան թափ ոնն եր ի
համար. վիրակապ (պահող կալանդ). պարկիկ
ներ հեշտոցային ցնցուղման համար. էրոտիկ
տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). միկրոողորկման
ապարատներ մաշկի համար. մարմն ի ֆունկցի
ոնալ խանգարումն երը վերականգնելու համար
ապար ատ ուր ա բժշկակ ան նպատ ակն եր ով.
ստենտներ. ականջի վիրախծուծներ (ականջը
պաշտպանելու հարմարանքներ). ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր բժշկական նպա
տակների համար. հենասայլակներ սահմանա
փակ հնարավորություններ ունեցող անձանց
համար. տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործելու համար. կորյակային ցանը
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. քառա
կուսի հենարանով ձեռնափայտեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ներդ իտ ակ խցիկն եր
բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխա
տանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրե
սիո ն) հագ ուստ. սեքս-խաղ ալ իքն եր. ուղեղ ի
էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող միջոցներ դեղե
րը մաշկի տակ ներարկելու համար. կենսաքայ
քայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման համար.
բժշկական մածկաթիակներ. ասպիրատորներ
քթի համ ար. պաշտպ ան իչ ատամն ակ ալն եր
ատամն աբուժական նպատակների համար. դաշ
տանային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ
արհեստական շնչառության համար. օրթոդոն
տիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ մանրէների
նույնականացման համար բժշկական նպատակ
ներով. ապարատներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ցողունային բջիջների վերականգնման ապա
րատներ բժշկական նպատակներով. մարմն ի
ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարմն ի կազմու
թյունը հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների
համ ար. հակ առ ևմ ատ իկ ապար անջ անն եր.
հակ առ ևմ ատ իկ օղակն եր. ապար անջ անն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրաբուժա
կան ռոբոտներ. ծծակներ մանուկներին կերակ
րելու համար. ապարանջաններ սրտխառնոցի
դեմ. քայլավարժանքի անվավոր սայլակներ.
ջրածն այ ին ինհ ալ յատ որն եր (ներշնչ ակն եր).
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ)
ապարատներ, բժշկական նպատակների համար.
մահճակալների փչովի ներքնակներ բժշկական
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նպատակների համար. սառեցնող սպեղանալա
թեր բժշկական նպատակների համար. սառեց
նող բարձիկներ առաջին օգնության համար.
ձեռքի շարժական միզամաններ. ձեռնափայտեր
բժշկական նպատակների համար. ռոբոտային
էքզոկմախքների կոստյումն եր բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար. ակուպրեսու
րային ապարանջաններ. երեխաների ծծակների
պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող գործիք
ներ. հիվանդի հետազոտման խալաթներ. բիո
մագն իս ակ ան օղակն եր թեր ապ ևտ իկ կամ
բժշկական նպատակների համար. դեմքի թերա
պևտիկ դիմակներ. լնդերի մերսման ռետինե
պար ագ ան եր մանկ իկն եր ի համ ար. հաբ եր ի
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող
գործ իքն եր. պնդացմ ան լամպ եր բժշկակ ան
նպատակների համար. արհեստական նյութերից
պատրաստված ոսկրային լցանյութեր. ինհալա
տորների (ներշնչակների) խցիկներ. բժշկական
զննման համ ար սեղ անն եր. նան ոռ ոբ ոտն եր
բժշկական նպատակների համար. կինեզիոլոգի
այի ժապավեններ. բժշկական սառեցնող սարքեր
ջերմահարվածը բուժելու համար. թերապևտիկ
հիպոթերմիայում օգտագործելու համար նախա
տեսված բժշկական սառեցնող սարքեր. հաբեր
կտրող գործիքներ. հիգիենիկ դիմակներ բժշկա
կան նպատակների համար. ԼԱԴ դիմակներ
թերապևտիկ նպատակների համար. թթվածնի
խտանյութեր բժշկական նպատակների համար.
պահող կալանդներ. լազերային սաղավարտներ
մազաթափության բուժման համար.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային այրոցներ. ացետիլենային գեներատոր
ներ. ացետիլենային լամպեր. օդաքաշ թասակ
ներ. լուսավորող համակարգեր թռչող ապարատ
ներ ի համ ար. խուղ ակ այ ին վառ ար անն եր.
ապար ատն եր օդի հոտ ազ երծմ ան համ ար.
սարքվածքներ օդի սառեցման համար. զտիչներ
օդորակման համար. օդաջեռուցիչներ. օդային
չոր ուց իչն եր. օդոր ակմ ան կայ անքն եր. օդի
զտման տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով
բաղն իքն եր ի համ ար. շփակ ան բռնկորդն եր
գազային վառիչների համար. գազային վառիչ
ներ. վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական
լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. էլեկտ
րական լամպեր. հիմն ակմախքներ վառարան
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ների համար. սառնապահարաններ. լապտերներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցոլալապ
տերներ մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական
բաղնիքների համար. սարքավորանք լոգարան
ների համար. ջեռուցիչներ վաննաների համար.
սան իտ ար ատ եխն իկ ակ ան տեղ ակ այ անքն եր
լոգարանների համար. լուսատուներ. լուսավոր
ման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. շիկարա
նային այրոցներ. այրոցներ լամպերի համար.
լապտերներ հեծանիվ
ն երի համար. բիդե. ջրա
ջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենայի մասերի.
թրծման վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփ ուրն եր ը շրջել ու համ ար. շամփ ուրն եր.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղակա
յանքն եր նավթ արդ յուն աբ եր ութ յան համ ար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար. շար
ժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդորա
կում). սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչ
ներ (կալորիֆերներ). խողովակների և խողովա
կաշարերի ծորակներ. ջերմության վերականգ
նիչն եր. հրահ եստ աղ յուս ապ ատվ ածքն եր
վառարանների համար. լամպեր տրանսպորտա
յին միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար.
ածխ այ ին էլեկտր ոդն եր աղեղ այ ին լամպ եր ի
համար. ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքա
վորանք վառարանները բեռնելու համար. լվաց
ման բաքեր զուգարանների համար. եռացրած
ջրով աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ.
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման սար
քեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազա
յին վառելիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուցման
ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրոնական
ջեռուցման ռադիատորների համար. ջեռուցիչ
տարր եր. ջեռ ուց իչն եր արդ ուկն եր ի համ ար.
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ
ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքե
րը տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքաց
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նելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ.
լամպ ի ապակ ին եր. լամպ եր ի խող ով ակն եր.
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատն եր. օդոր ակ իչն եր. սարք եր սոս ինձ ը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողովակ
ներ (սանիտարատեխնիկական համակարգերի
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգարան
ներ. սառցարանային ապարատներ. էլեկտրա
կան սպասք կերակուր պատրաստելու համար.
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սննդամթերքի ջերմային մշակման
համար. լապտերներ մոտոցիկլետների համար.
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ լու
սավ որմ ան համ ար. հակ աս առց ապ ատ իչն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. զուգա
րանների ախտահանման միջոցների բաշխիչներ.
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատ
ներ չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիք
ներ սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա
րատն եր. ցնցուղն եր. էլեկտր ակ ան լամպ եր ի
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի
զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի սառեց
ման համար. շատրվաններ. տարողություններ
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. ջրի ման
րէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչներ, բացի
մեքենայի մասերից. լուսավորման սարքեր և
տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ.
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար.
գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ սար
քեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ
խմելու ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբ
նոցներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորա
տոր վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատ
վածքներ վառարանների համար. հրակալներ
վառարանների համար. օջախներ. մոխրատաշ
տեր վառարանների համար. սառնարանային
ապարատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկ
ներ. սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտադ
րիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
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մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր.
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանո
ցային ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարան
ներ). ապարատներ օդի կամ ջրի իոնացման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորատոր
լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանքներ.
պաստերիչներ. յուղային լամպեր. ուլտրամանու
շակագույն ճառագայթման լամպեր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. պայթանվտանգ լամպեր. անդրադար
ձիչներ լամպերի համար. չինական լապտերներ.
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական սար
քավ որմ ան մաս եր). հեղ ուկն եր ի սառ եցմ ան
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողովակ
ներ լուս ավ որմ ան համ ար. մագն եզ իո ւմ այ ին
թելեր լուսավորման սարքերի համար. չորուցիչ
ներ ածիկի համար. հանքափորի լամպեր. տեղա
կայանքներ միջուկային վառելիքի և միջուկային
ռեա կց իան եր ի դանդ աղ ար արն եր ի համ ար.
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային այրոց
ներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոց
ներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակ
ներ. պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհա
նոց այ ին վառ ար անն եր (ջեռ ոցն եր). օդի ոչ
ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման տեղա
կայանքների համար. ապարատներ և մեքենա
ներ ջուրը մաքրելու համար. օդի մաքրման սար
քեր և մեքենաներ. թորման աշտարակներ թոր
ման համար. տեղակայանքներ և մեքենաներ
սառեցման համար. տաքացման խոհանոցային
սարքեր. անդրադարձիչներ տրանսպորտային
միջոցների համար. սառնարանային սարքավո
րումն եր և տեղակայանքներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սառեցման համար. քարշի կարգա
վորման ձգափականներ. կարգավորիչ պարա
գան եր ջրաս արք եր ի կամ գազ աս արք եր ի և
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. պահ
պանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ գազա
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների
համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների միջա
դիրներ. շամփուր պարունակող հարմարանքներ
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միս տապակելու համար. սանիտարատեխնիկա
կան սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապարատներ
լվաց աս են յակն եր ում ձեռք եր ը չոր ացն ել ու
համար. օդափոխիչներ (օդորակման կայանք
ների մասեր). մանրէազերծիչներ. գալարախողո
վակներ (թորման, ջեռուցման կամ սառեցման
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի սառեց
ման տեղակայանքներ. չորուցիչներ ծխախոտի
համար. լուսավորման սարքեր տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի համ ար. տապ ակ ոցն եր. մոխ իր
տեղափոխելու ավտոմատ սարքվածքներ. գոլոր
շու արտադրման տեղակայանքներ. օդափոխու
թյան կայանքներ և ապարատներ (օդորակում).
օդափոխման (օդորակում) տեղակայանքներ և
ապար ատն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգա
րանների համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփ
ների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ
ջրատար խողովակների համար. կարգավորիչ և
պահպ ան իչ պար ագ ան եր գազ ամ ուղն եր ի
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագա
ներ ջրմուղային սարքավորումն երի համար. շոգու
կուտակիչներ. տեղակայանքներ և ապարատներ
ջուրը փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորա
տոր թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչ
ներ. սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար
(լամպ եր ի պար ագ ան եր). տրանսպ որտ այ ին
միջոցների ապակիների տաքացուցիչներ. գլխա
դիրներ գազայրոցների համար. ջրամատակա
րարմ ան համ ակ արգ եր ի տեղ ակ այ անքն եր.
միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտ
րական ավտոկլավ
ն եր, էլեկտրական շուտեփուկ
ներ. լապտերներ ավտոմեքենաների համար.
ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտ
րական վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կար
գավորիչ պարագաներ գազասարքերի համար.
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար.
էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային լապտեր
ներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. կրա
կարաններ (մանղալներ). էլեկտրական ճարպա
ջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ. ջերմային
պոմպ եր. արևայ ին ջերմ այ ին հավ աք իչն եր
(ջեռուցում). արևի վառարաններ. ապարատներ
արևայրուքի համար (սոլ յարիումն եր). ջրթողներ
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ
կաթսաների համար. սառնարաններ. հոտազերծ
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ման սարքեր, բացառությամբ անձնական օգտա
գործման համար նախատեսվածների. ջրառու
սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխա
հարմ ան համ ար, բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք թրծող վառարանների համար (հենարան
ներ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգա
րաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. էլեկտրա
կան շիկ ացմ ան թել իկն եր. գազ ապ աղ իչն եր
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). բարձեր
էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք շոգեբաղնիքների համար. լողախցիկներ.
լվացարանակոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող
սարքեր դեմքի խնամքի համար (սաունաներ
դեմքի համար). միզամաններ` որպես սանիտա
րա-տեխնիկական սարքավորանք. ջերմակներ.
էլեկտրական թեյամաններ. ջերմակներ անկող
նու համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. անկ ող ին ը տաք ացն ել ու
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվարիում
ների համար. տաքացիչներ ակվարիում ների
համար. լուսատուներ ակվարիումն երի համար.
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. ատամն աբուժա
կան վառ ար անն եր. յոգ ուրտ պատր աստ ել ու
էլեկտրական սարքեր. ընդարձակման բաքեր
կենտր ոն ակ ան ջեռ ուցմ ան համ ակ արգ եր ի
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար.
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. սպի
տակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. միկրոա
լիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համ ար). տեղ ակ այ անքն եր լող ավ ազ անն եր ի
ջուրը քլորացնելու համար. ջերմապահպանիչ
կափ ույրն եր (ջեռ ուցմ ան տեղ ակ այ անքն եր ի
մասեր). սարքվածքներ ջրի պտտական շարժում
ստեղծ ել ու համ ար. սարք եր սննդամթ երք ը
ջրազրկելու համար. ստորջրյա լուսարձակներ.
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման պարա
գաներ). մանրէազերծված սենյակներ (սանիտա
րակ ան սարք ավ որ անք). կրակ ար անն եր ում
(մանղալներում) օգտագործվող լավայի կտորներ.
գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և ոռոգե
լու համ ար. միկր ոալ իք այ ին վառ ար անն եր
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց
թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլորշիով
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փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. լույս
արձակող դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման սար
քեր. հիդրոմերսման լոգարանների ապարատ
ներ. տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահա
րանն եր). բազմ ապր ոֆ իլ կաթս ան եր. սննդի
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաս
տելու էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտա
հանման պահարաններ. ջերմային թնդանոթներ.
շոկ ոլ ադ այ ին էլեկտր ակ ան շատրվ անն եր.
ախտահանող ապարատներ բժշկական նպա
տակներով. գինու էլեկտրական մառաններ. լու
սայ ին շար անն եր տոն ակ ան զարդ ար անք ի
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա
ներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների
համար. վակուումում սնունդը պատրաստելու
էլեկտրական կաթսաներ. միկրոպղպջակների
գեներատորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխ ել ու համ ար. էլեկտր ակ ան ջեռ ուցմ ամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային մեքե
նաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառա
րանների համար. եփման էլեկտրական սալեր.
մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող ճար
պաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու մեքե
նաներ. հեծանիվ
ն երի ուղղորդիչ լուսարձակներ.
սառն ար անն եր, սառ եցմ ան ապար ատն եր և
սառց ար անն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
պահեստավորման համար. պնդացման լամպեր
ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման
հիդրոպոնիկ համակարգեր. էլեկտրական ջեր
մամեկուսիչ անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկե
լու էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի
տաք աց ուց իչն եր. ՀՀԴ-սնուց ում ով բաժ ակ ի
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. էլեկտրական
թաժիններ. լուսային լուսարձակներ. մառախու
ղային մեքենաներ. հատակի ջեռուցման սարքեր
և հարմ ար անքն եր. օդի խոն ավ աց ուց իչն եր.
էլեկտրական մեքենաներ սոյայի կաթ պատրաս
տելու համար. սուրճի դատարկ պարկուճներ
սուրճի էլեկտրական մեքենաների համար. էլեկտ
րական ինքնաեռներ. խոնավակլանիչներ.
դաս 12. եղանավոր ամբարձիչներ. երկաթու
ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. օդային փոխակ
րիչներ. օդային տրանսպորտային միջոցներ.
օդապ ար իկն եր. օդախց իկն եր օդաճնշ ակ ան
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դողերի համար. գործիքների և պիտույքների
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների նորոգ
ման համար. օդապոմպեր (տրանսպորտային
միջոցների պիտույքներ). կախոցների մեղմիչներ
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ
զսպան ակն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համ ար. «երկկ ենց աղ» ինքն աթ իռ. սահ ել ուց
պաշտպանող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի դող եր ի համ ար. հակ աս ահք այ ին
շղթաներ. տրանսպորտային միջոցների նստոց
ների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանք
ներ ի կցիչն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ավտոբուսներ. հեռընթաց ավտոբուս
ներ. կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի հետգց ով ի թափք ած ածկ եր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ա վտ ոմ ոբ ի լն եր ի հ ամ ա ր . հ ետ ը նթ ա ցք ի
ազդ ասարք եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանա
վեր. բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպոր
տային միջոցների անիվ
ն երի համար. տրանս
պորտ այ ին միջ ոցն եր ի դող եր ի փակ անն եր.
երկ աթ ուղ այ ին շարժ ակ ազմ եր ի անիվն եր ի
կալ անդն եր ի կատ արն եր. ոլոր ալ իս եռն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. նավիրան
ներ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածքներ
նավերը կառավարելու համար. սարքվածքներ
նավերը զատելու համար. թեք նավարաններ
նավերի համար. պտուտակային շարժասարքեր
փոքր նավերի համար. թիեր. բեռնատար ավտո
մոբ իլն եր ի թափք եր. հանք այ ին սայլ ակն եր ի
անիվ
ն եր. հեծանիվ
ն եր. հենակներ հեծանիվ
ն երի
համար. երկաթուղային վագոնների սայլակներ.
նավամակույկների մակույկահեծաններ. ցեխից,
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ.
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). անիվ
ներ տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի համ ար.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների ծած
կեր. տրանսպորտային միջոցների հետգցովի
թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. քարշակներ
(տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր). ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմն երի
քարտեր, բացառությամբ շարժիչների. անվտան
գության գոտիներ տրանսպորտային միջոցների
նստոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների անվակունդեր. շղթաներ հեծանիվների
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համար. անվասայլակներ. բեռնանավեր (կցա
նավեր). մակույկներ. բեռնատար սայլակներ.
սայլակներ ճկափողերի համար. ձուլասայլակներ.
մեքենաներ գոլֆի համար. տրանսպորտային
միջոցների շասսիներ. ղեկեր. շարժակազմեր
ֆունիկուլ յորների համար. երկաթուղային շար
ժակ ազմ եր. ծխատ ար խող ով ակն եր նավ եր ի
համար. թրթուրներ (թրթուրային ժապավեններ)
տրանսպորտային միջոցների համար. տրակ
տորներ. վագոնիկներ. տրանսպորտային միջոց
ների թափարգելներ. երկաթուղային տրանսպոր
տային միջոցների թափարգելներ (բուֆերներ).
հիդրավլիկական համակարգեր տրանսպորտա
յին միջոցների համար. հեծանիվ
ն երի ղեկեր.
քնամահճակներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ողնակողեր (նավերի). հեծանիվ
ն երի
դողեր. հեծանիվ
ն երի ատամն անիվ
ն եր. արգե
լակներ հեծանիվ
ն երի համար. ցեխից, կեղտից
պաշտպ ան ող վահ ան ակն եր հեծ ան իվն եր ի
համար. հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծա
նիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվն եր ի անիվն եր. թամբ եր հեծ ան իվն եր ի
համար. մոտոցիկլետների կանգնակներ. ատամ
նավոր փոխանցիչներ ցամաքային տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի համ ար. լող ուն դրագն եր
(նավեր). երկաթուղասայլակներ. էլեկտրաշար
ժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցներ. կցորդիչների ագույցներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. մանկա
կան անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային
միջոցների համար. պարաշյուտներ. դողածած
կաններ օդաճնշական դողերի համար. տրանս
պորտային միջոցների հակակշիռներ անիվ
ն երի
հավ աս ար ակշռմ ան համ ար. տիեզ եր ակ ան
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային
նավ ատ որմ իղ). սռնին եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. հողմա
պակիների ապակեմաքրիչներ. պահպանական
ցանցեր հեծանիվ
ն երի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի (անիվ
ն երի) թասակներ. ֆուրգոններ
(տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր). արգ ել ակն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլ-սառնարան
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ներ. վագ ոն-սառն ար անն եր (երկ աթ ուղ այ ին
տրանսպորտ). շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. նավախելի թիեր.
պատ յանն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
նստոցների համար. լուսանցույցներ. հիդրոինք
նաթիռներ. սահանավ. ննջավագոններ. շոգե
շարժներ. լոկոմոտիվ
ն եր. քարշուժային շարժիչ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդ ակն եր ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին
միջ ոցն եր ի համ ար. ուժայ ին մեխ ան իզմ ն եր
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ռազմական տրանսպորտ. ռեակտիվ
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. մոտոցիկլետներ. վազանցի կցոր
դիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. ջրային տրանսպորտային միջոց
ներ. նավեր. նավերի թիապտուտակներ. օմն ի
բուսներ. թիեր կանոեի համար. հողմապակիներ.
անվադողերի բութակներ. պահպանաշերտեր
անվադողերը վերականգնելու համար. օդաճն
շական դողեր. տրանսպորտային միջոցների
անվադողեր. կամրջանավեր. դռներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռ
նախց իկն եր դահ ուկն եր ի համ ար. եռան իվ
տրանսպորտային միջոցներ բեռների փոխադր
ման համար. մանկասայլակներ. պատյաններ
մանկասայլակների համար. մանկական սայլակ
ների հետգցովի թափքածածկեր. պտուտակային
շարժասարքեր. տրանսպորտային միջոցների
անվաճաղեր. պրկման սարքվածքներ անվաճա
ղեր ի համ ար. վեր ել ակն եր լեռն ագն ացն եր ի
համար. կախոցների զսպաններ տրանսպորտա
յին միջոցների համար. վագոն – ռեստորաններ.
հետ ևի դիտ ահ այ ել ին եր. տրանսպ որտ այ ին
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետ
ներ ի համ ար. մոտ ոց իկլ ետն եր ի սայլ ակն եր.
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ).
կառանասյուներ (ծովային). թիկնաթոռով վերե
լակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող) սայլակ
ներ. թռչող ապարատներ. տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի ընթ աց այ ին մաս եր. սահն ակն եր
(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ.
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպանուղի
ների համար. ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպա
նուղիներ. եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ.

09/2

№ՄԱՍ 1

տուրբ ինն եր ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոցներ
ցամաքով, օդով, ջրով կամ երկաթուղով տեղա
շարժմ ան համ ար. ինքն աս ոսնձվ ող ռետ ին ե
կարկատաններ դողերի օդախցիկները նորոգե
լու համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի
պաստ առն եր. մոպ եդն եր. պատ ուհ անն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. մարդա
տար ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մաս եր). զբոս ան ավ եր. օդագն աց ութ յան մեջ
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և հար
մարանքներ. հակաշլացման հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլն եր ի դող եր. ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափք եր.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափ արգ ելն եր. մեղմ իչն եր
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի համ ար. հակ ահ ափշտ ակ իչ
ազդ ասարք եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախ առն իչն եր. հեծ ան իվն եր ի անվ ախ ուց եր.
արգ ել ակ այ ին լրակ ազմ եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների փոխանցատու
փեր. ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվ
ն երի
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային միջոց
ներ ի համ ար. ինքն ան ետվ ող բազկ աթ ոռն եր
թռչող ապար ատն եր ի համ ար. պատ յանն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. շարժա
հաղորդ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոխհաղորդիչ շղթաներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ծխատար խողովակ
ներ լոկ ոմ ոտ իվն եր ի համ ար. ղեկ ան իվն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. սանիտարա
կան տրանսպորտային միջոցներ. անխուց դողեր
հեծանիվ
ն երի համար. ռեդուկտորներ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար. արգե
լակային սեգմենտներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. օդասահնակ. վառելիքի բաքերի
կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար (բացառությամբ
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մոտորների և շարժիչների մաս կազմողների).
հետնամասի բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտա
յին միջոցների մասեր). անվտանգության կապո
վի գոտիներ տրանսպորտային միջոցների նստե
լատեղերի համար. արևապաշտպան հարմա
րանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժահա
ղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. անվտանգության
բարձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության
միջոցներ). հեծանիվ
ն երի զամբյուղներ. ավտոտ
ներ. սայլակների անվակներ (տրանսպորտային
միջոցների). սայլակներ մաքրման համար. նավե
րի բախամեղմիչներ. ձեռնասահնակներ (ֆիննա
կան սահն ակն եր). հեծ ան իվն եր ի կող ովն եր.
սայլակներ մթերքների համար. ձնագնաց մեքե
նաներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. ինք
նագլորներ (տրանսպորտային միջոցներ). նավի
կայմեր. պատյաններ տրանսպորտային միջոց
ների ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ցոլալապտերների
մաքրիչներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմո
բիլն եր ի համ ար. պահ եստ այ ին անիվն եր ի
պատյաններ. շրջովի թափքով բեռնատար վագո
նիկներ. սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների
վահանակների վրա. արգելակային սկավառակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
մոտ ոց իկլ ետն եր ի զանգ եր. զրահ ապ ատվ ած
տրանսպորտային միջոցներ. շարժիչների հենա
րաններ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռազմական նշանակության անօ
դաչու թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. հետևի
կող այ ին դիտ ահ այ ել ին եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. մոծակապաշտպան ցանցեր
մանկական սայլակների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների կառավարման բռնակներ. անվա
րորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմեքե
նաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ սահմանափակ
հնարավորություններով անձանց համար. ավտո
մոբիլների մոխրամաններ. շղթաներ մոտոցիկ
լետների համար. մոտոցիկլետների շրջանակներ.
մոտոցիկլետների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկ
լետների համար. մոտոցիկլետների կողով
ն եր.
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ
ների համար. նորածինների սայլակներ. մանկա
կան սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշ
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տակներ. հաշմանդամն երի սայլակներին հար
մարեցվ ած ոտն ամուշտ ակն եր. անվ ադ ող եր ի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ. հեռակառավար
վող տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ստորջր յա
զննում ն եր ի համ ար. ինքն ավ ար ստորջր յա
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ծով ի հատ ակ ի
զննում ն եր ի համ ար. սիլֆ ոնն եր միա կցվ ած
ավտոբուսների համար. էլեկտրական հեծանիվ
ներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբո
տացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական սայլակներ. անիվ
ներով վանդակավոր սայլակներ. տրանսպորտա
յին միջոցների անիվ
ն երի պնդօղակներ. սեղմակ
ներ նախատեսված ավտոմեքենայի պահեստա
մասերը ավտոմեքենայի թափքին ամրացնելու
համար. փրկարարական սահնակներ. էվակու
ատորներ. աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանք
ներ հեծանիվ
ն եր փոխադրելու համար. հեծանիվի
կցանքներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների
համար. բեռնատարներ ներկառուցված կռուն
կով. առաքմ ան դրոնն եր. տես ախց իկն եր ով
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպտեր
ներ. ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռվող
ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող տախ
տակներ. ինքնահավասարակշռվող էլեկտրական
ունիցիկլեր. տրանսպորտային միջոցների ծած
կեր ի ամր ակն եր. դող եր ձյուն ամ աքր իչն եր ի
համար. ջրասուզակի զանգեր. բաժակակալներ
տրանսպորտային միջոցների համար. սայլակ
ներ. ձիասայլեր. «երկկենցաղ» տրանսպորտային
միջ ոցն եր. ամեն ագն աց տրանսպ որտ այ ին
միջոցներ.
դաս 13. ացետ իլն իտր աթ աղ անթ ան յութ.
հրետ աս այլ եր (րետ ան իh). պայթ ուց իկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքն ագն աց զենք եր. արց ունք աբ եր գազ ով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքր
ման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային
զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր. հարմա
րանքներ փամփշտակալները լցավորելու համար.
բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր. փամփուշտի
պարկ ուճն եր. թնդան ոթն եր. զենք ի փող եր.
կար աբ ինն եր. փամփ ուշտն եր. հարմ ար անք
ներ փամփ ուշտն եր ով լիցք ավ որ ել ու համ ար.
փամփշտակալներ. որսորդական հրազեն. ռազ
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մամթերք. հրազենի հրահաններ. վառոդաման
ներ. հրաբամբակ. հրազենի հրանոթափողերի
հետնամասեր. դինամիտ. զենքի պատյաններ.
պայթուցիկ նյութեր. ազդանշանային հրթիռ
ներ. հրացաններ (զենք). հրացանի ագուստներ.
նշան առ ութ յան հայ ել ին եր հրազ են ի համ ար.
հրազենի ձգանների պաշտպանիչ բռնակներ.
որսորդական կոտորուք. ռազմամթերք հրազենի
համար. հրթիռանետներ. ականների պայթու
ցիչներ. ականներ (զինամթերք). գնդացիրներ.
ականանետներ (հրազեն). հրետանային արկեր.
ատրճ ան ակն եր (զենք). սև վառ ոդ. վառ ոդ.
արկ եր(զենք). ինքն աբ ոց ավ առվ ող նյութ եր.
հրատեխնիկական միջոցներ. ատրճանակներ.
ծանր հրանոթների դարձյակներ. հրետանային
հեն ար անն եր. նշան ոցն եր հրազ են ի համ ար,
բացառությամբ օպտիկականի. օդաճնշական
ատրճանակներ (զենք). բռնկման պատրույգ
ներ հրազենի համար. պայթուցիչներ. բռնկման
քուղեր հրազենի համար. զենքերի սրակալներ.
մառախուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյու
նային ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի
համար (բացառությամբ օպտիկականի). հրա
պատիճ – ճայթիչներ, բացառությամբ խաղա
լիքների. ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունա
յին հրացաններ (զենք). խլարարներ զենքերի
համար. տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկա
ցիրներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտիներ.
ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեններ.
տորպ եդն եր. ձեռք ի զենք (հրազ են). ձեռք ի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճ անակն եր.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր
սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ
(թանկ արժ եք իրեր). արծ աթ յա մետ աղ աթ ել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ճոճանակներ
(ժամագործություն). թմբուկներ (ժամացույցների
արտադրություն). ապարանջաններ (թանկար
ժեք իրեր). ժամ աց ույց – ապար անջ անն եր.
ժամացույցների ապարանջաններ. կախազար
դեր ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագոր
ծություն). արևի ժամացույցներ. ժամացույցների
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մեխանիզմն եր. շղթաներ (թանկարժեք իրեր).
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամանա
կադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոց
ներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական ժամա
ցույցներ. փողկապների սեղմիչներ. մետաղադ
րամն եր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ մետաղներից
(թանկարժեք իրեր). ատոմային ժամացույցներ.
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների
տվիչ գեներատոր). ժամացույցների իրաններ.
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդա
րանքներ սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի
մշակված սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետա
ղանիշներ). ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպա
նակներ. ձեռքի ժամացույցների ապակիներ.
ժամ աց ույցն եր ի ընթ աց այ ին մեխ ան իզմ ն եր.
ձիթակն (թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակ
ված կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկո
րատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք
քար եր. պլատ ին (մետ աղ). զարթ ուց իչն եր.
ռոդիում. ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք
քարեր). արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղ
ների համահալվածքներ. խարիսխներ (ժամա
ցույցների արտադրություն). մատանիներ (թան
կարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ
մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից.
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջօ
ղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքա
ճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ մետաղնե
րից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների իրան
ներ. նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղնե
րից. օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակն եր կախ ազ արդ եր ի կամ դեկ որ ատ իվ
զարդ եր ի համ ար). անմշ ակ կամ դրվագվ ած
արծաթեղեն. շարժականգով վայրկյանաչափ
ներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
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տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ
թանկարժեք իրերի համար. կաբոշոններ. անջա
տովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից բանա
լիների համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ.
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա). ասեղնա
գործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչ ել ութ յունն եր թանկ արժ եք մետ աղն եր ից,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. որպ ես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ (մուրճեր)
լարային գործիքները լարելու համար. լեզվակա
վոր փողային գործիքներ. երաժշտական գոր
ծիքների աղեղներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների դրոցներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների փայտիկներ. ձիու մազ երաժշտական
գործիքների աղեղների համար. դաշնամուրներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի). թմբուկի փայ
տիկներ. բանդոնիոններ. երգեհոնիկներ. բասեր
(ստեղն եր, լար եր) (ցածր ռեգ իստր ի երաժշ
տական գործիքներ). հարմոններ. աղելարեր
երաժշտական գործիքների համար. բուկցիններ
(զինվորական փողեր). կարիլիոններ (երաժշտա
կան գործիքներ). կաստանիետներ (չխչխկան
ներ). բունչուկներ (երաժշտական գործիքներ).
կիսագնդաձև թմբուկների դրոցներ. երաժշտա
կան գործիքների ականջներ. ցիտրաներ (կիթառ
ներ). կլարնետներ. երաժշտական գործիքների
ստեղն աշ ար եր. երաժշտ ակ ան գործ իքն եր.
կոնցերտինո. կոնտրաբասներ. երաժշտական
գործիքների նվագալարեր. լարային գործիքներ.
եղջերափողեր (երաժշտական գործիքներ). կոռ
նետներ. ծնծղաներ. կամերտոններ. ծայրոցներ
երաժշտական գործիքների համար. երաժշտա
կան գործիքների պատյաններ. ֆլեյտաներ. կոչ
նազանգեր. վարգաններ (երաժշտական գործիք
ներ). կիթառներ. ֆիսհարմոնիաներ. տավիղներ.
տավիղների նվագալարեր. հոբոյներ. էլեկտրո
նային երաժշտական գործիքներ. մեխանիկական
դաշնամուրների ձայնն ուժգնացնող կարգավո
րիչներ. քնարներ. մեդիատորներ (կնտնտոցներ)
լարային գործիքների համար. մանդոլիններ.
ջութ ակն եր ի դնչափ ոկ եր. պարկ ապզ ուկն եր.
երաժշտական արկղիկներ. նոտաները շրջելու
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հարմարանքն եր. երաժշտակ ան գործ իքն եր ի
կամրջակներ. եռանկյունիներ (երաժշտական
գործիքներ). օկարինաներ (իտալական երաժշ
տական կավե փողային գործիք). երգեհոններ.
երգ եհ ոնն եր ի օդատ ար խող ով ակն եր. կաշ ի
թմբուկների համար. երաժշտական գործիքների
ոտն ակն եր. դաշն ամ ուրն եր ի ստեղն աշ ար եր.
դաշն ամ ուրն եր ի նվագ ալ ար եր. դաշն ամ ուր ի
ստեղներ. փուքսեր երաժշտական գործիքների
համար. երաժշտ ակ ան գործ իքն երի մեղմ ոց
ներ. թմբուկն եր (երաժշտ ակ ան գործ իքն եր).
դափեր (դահիրաներ). տամտամն եր. կիսագն
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 կիթառներ).
շենգեր (չինական փողային երաժշտական գոր
ծիքներ). սուոնաներ (չինական փող). զանգակ
ներ (երաժշտական գործիքներ). երաժշտության
սինթեզարարներ (համադրիչներ). երաժշտական
գործիքների դրոցներ. սաքսոֆոններ. բալալայկա
(երաժշտական լարային գործիքներ). բանջո.
մելոդիկաներ. բևեկնախեժ երաժշտական լարա
յին գործիքների համար. ռոբոտացված հարվա
ծային գործիքներ (երաժշտական գործիքներ).
մուրճիկներ երաժշտական գործիքների համար.
փոկեր երաժշտական գործիքների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. պող
պատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի բաշխիչ
հարմարանքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրասե
նյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյակա
յին ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար.
հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ
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էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ գրքերի
համար. հենաձողիկներ նկարիչների համար.
ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրակերտ
ներ. արագակարներ, թղթապանակներ (գրասե
նյակային). քարե տախտակներ գրելու համար.
գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ.
հաշվողական աղ յուսակներ. փորագրանկարներ.
արվեստի վիմագրական ստեղծագործություն
ներ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված.
մատիտներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ.
ատլասներ (քարտեզագրքեր). օղակներով թղթա
պանակներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյա
կայ ին պիտ ույքն եր). տակդ իրն եր գար եջր ի
գավաթների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրելու
համար (ուսուցողական նյութեր). տպարանային
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչու
թյան, գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). ներկանյութով ժապա
վենների կոճեր. ապարանջաններ գրենական
պիտ ույքն եր ը պահ ել ու համ ար. բրոշ յուրն եր.
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա
սենյակային կոճգամն եր. խոնավարարներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). զմուռսի կնիքներ.
թանաքի բարձիկներ. զմուռս. գրասենյակային
հարմարանքներ կնքելու համար. գրասենյակա
յին նյութեր կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղ
ներ դրամ ի տես ակ ավ որմ ան և հաշվ արկ ի
համ ար. կալկ ա (մոմ աթ ուղթ). թղթե կալկ ա
(մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) գործվածքի
հիմքի վրա. գրասենյակային մատնակալներ.
տպատ առ եր. պատճ են ահ ան թուղթ. թուղթ
գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). քառանկյուն գծագրական քանոններ.
քարտեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրասենյա
կային պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասե
նյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածագոր
ծական հաստոցների համար. ստվարաթղթե
դիտ ափ ող ակն եր. կատ ալ ոգն եր. սեղմ իչն եր
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ.
տպագրական շարվածքի սեղաններ. թղթապա
նակներ փաստաթղթերի համար. նկարակալներ.
տպարանային թվային տառամարմիններ. տուշ.
գունավիմագրիչներ. մոմ մոդելավորման համար,
բացառությամբ ատամն աբուժության մեջ օգտա
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գործվ ող ի. քարտ ար անն եր (գրաս են յակ այ ին
պիտույքներ). գրասենյակային ծակատիչներ.
զուգարանի թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկին
ներ. տպարանային տառամարմիններ (թվային
և տառային). շարվածքային դազգահներ. արկ
ղիկ պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական կորա
քանոններ. կազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). գրել ու կավ իճ. կավ իճ վիմ ագր ութ յան
համար. կավիճ դերձակների համար. կավիճի
բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. թղթե տարողություններ սերուցքի
համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրամե
քեն ան եր ի գլան իկն եր. փոխ ադր անկ արն եր.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծագրա
կան տախտակներ. գծագրական պիտույքներ.
գծագրական գործիքներ. դիագրամն եր (տրա
մագրեր). ծրարներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. փաթեթավոր
ման թուղթ. գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե
գրչած այր եր. ջնջել ու միջ ոցն եր. գրեն ակ ան
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքամաններ.
գրաս են յակ այ ին հարմ ար անքն եր ծրարն եր ը
կնքելու համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ.
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). գործ
վածք կազմ ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակ այ ին պար ագ ան եր, բաց առ ութ յամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ
(գրաս են յակ այ ին ապր անքն եր). շարվ ածք ա
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալվանաստերե
ոտիպեր. աշխարհագրական քարտեզներ. գլո
բուսներ. ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ
նկարիչների համար. գրաֆիկական վերարտադ
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րություններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ. գրասենյակային քերակներ (տեքս
տում ուղղումն եր անելու պիտույքներ). փորագր
ման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույքներ).
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
պիտակները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ.
ոչ մանածագործական օֆսեթային պաստառ.
տպագրական դյուրակիր շարվածքներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). տպագրական հրատա
րակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). փոս
տայ ին թուղթ. ճնշածծ անն եր. չափ անշմ ան
ասեղներ գծագրության համար. գծագրական
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմա
տիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետ
ներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագ
րերի գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ).
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփե
լու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. գործված
պաստառ բազմացման ապարատներում ներկով
պատելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրա
տախտակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշ
միչներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարական
գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներ
կապնակներ նկարիչների համար. պանտոգրաֆ
ներ (գծագրական գործիքներ). թղթագրենական
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. պաստելներ
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար.
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական
գլանիկներ. կտավ
ն եր նկարների համար. ներ
կատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). պլաստ
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար.
հարմ ար անքն եր լուս անկ արն եր սոսնձ ել ու
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա
թուղթ). ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիման
կարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկա
մաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. թուղթ
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական
քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). կազմա
րարական նյութեր. գործված պաստառ կազմա
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րար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար. թել եր
կազմ ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
գործված պաստառ փաստաթղթերը վերարտադ
րող մեքենաներում ներկով պատելու համար.
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ).
ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապավեններ,
բացառությամբ գալանտերեայի կամ մազերի
զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. բարձիկ
ներ. էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորա
կան բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ).
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասե
ղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիք
ների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշ
մակների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ (գրա
սեն յակ այ ին ապր անքն եր). հարմ ար անքն եր
գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսնձա
նյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր գրասե
նյակ այ ին կամ կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. հասցեներով թիթեղիկ
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա
նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. նկարելու վրձիններ. ինքնա
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրասենյա
կային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյակա
յին). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղ անթան յութից թերթեր փաթեթավ որման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
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պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ
կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի համ ար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմ ասս այ ե տոպր ակն եր աղբ ի համ ար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտր ակ ան). թղթե անձ եռ ոց իկն եր
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի տակ դնելու համար. գծագրական անկյունա
քանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև
քանոններ). գրչակոթեր. գրենական պիտույք
ների հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). թանաքային պարագաներ. գրասարքեր.
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք թղթից
կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից
կամ ստվար աթղթ ից հայտ ար ար ութ յունն եր ի
համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե
երեսսրբ իչն եր. թղթից կամ ստվար աթղթ ից
պիտակներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
պաստ առ գրաս են յակ այ ին նպատ ակն եր ի
համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկրոալի
քայ ին վառ ար ան ում սնունդ պատր աստ ել ու
համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու
վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարան
ների արկղերի համար (բուրավետացված կամ
ոչ). վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչ
ներ. փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատ
ներ (գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե ժապավեն
ներ, բաց առ ութ յամբ արդ ուզ արդ եղ են ի կամ
մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդելա
վորման համար (նյութեր նկարիչների համար).
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սեղմ իչն եր թղթադր ամ ն եր ի համ ար. հավ ա
քաքարտեր, բացառությամբ խաղաքարտերի.
թղթե կամ պլաստ իկ ից ներծծ ող թերթիկն եր
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. խոնա
վությունը կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից
թերթ իկն եր սննդամթ երք ը փաթ եթ ավ որ ել ու
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ (գրասե
նյակային ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծան
շիչ գրիչն եր (գրաս են յակ այ ին). թռուց իկն եր
(գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղ
թերի համար (գրասենյակային պարագաներ).
էջերը պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար
պոլիմերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե
կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադր
ման, խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվա
րաթղթե խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր.
ցողվող կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդա
նիների թափոնները հեռացնելու համար. ճապո
նական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնա
կան գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլի
կացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկա
կան գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատ ող փաստ աթղթ եր ի բռնիչն եր ի համ ար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ բժշկական
զննման սեղանների համար. ատամն աբուժական
սկուտեղների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկա
կան թղթյա կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթ երք ի և ըմպ ել իքն եր ի ձևավ որմ ան
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլեր գրասենյակային նպատակների համար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպիտակ
ներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու համար.
գրքերի պաշտպանիչ կազմեր. գունազարդման
գրքեր.
դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ թաղան
թանյութ. ակրիլային խեժեր, կիսաֆաբրիկատ
ներ. ասբ եստ ե պահպ ան իչ վար ագ ույրն եր.
ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար. ջրցանման
ճկափողեր. ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրան
ցիկ խտարար օղակներ. բալատա. անջրանցիկ
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խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ բանկաների
համար. ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկա
նյութեր ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ նյու
թեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված կաուչուկ.
ռետինե խցաններ. ռետինե կափույրներ. սին
թետիկ կաուչուկ. ռետինե հարվածամեղմիչներ.
ռետինե թափարգելներ. ճկուն ոչ մետաղական
փողրակներ. մեկուսիչ նյութեր. ջերմային ճառա
գայթ ում ը կաս եցն ող նյութ եր. խող ով ակն եր
մանածագործվածքից. ջերմամեկուսիչ նյութեր
կաթսաների համար. թուղթ էլեկտրական կոն
դենսատորների համար. խցանիչ միջադիրներ
խողովակների համար. ռետինաքուղեր. բամ
բակ խծուծման համար. միջադիրներ գլանների
համար. դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ). ասբեստի
թերթեր. էբոնիտ. ձայնամեկուսիչ պատվածքներ
կեղևից. առաձգական թելեր ոչ մանածագոր
ծական նպատակների համար. մակադրակներ
կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր. միջա
դիրներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման
(կոմպենսացման) համար. քիմիական բաղադ
րութ յունն եր հոս ակ որ ուստն եր ը վեր ացն ել ու
համար. միջադիրներ. ասբեստաթաղիք. մեկու
սացման թաղիք. ռետինացված (վուլկանացված)
թելք. զոդման պլաստմասսայե թելեր. մասնակի
մշակված նյութեր արգելակային միջադիրների
համ ար. մեկ ուս իչ ձեռն ոցն եր. գուտ ապ երչ.
մեկուսիչ յուղեր տրանսֆորմատորների համար.
մեկուսիչ յուղեր. վերականգնված թաղանթանյու
թից թերթեր, բացառությամբ փաթեթավորման.
մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկուսիչ
լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շենքերը
խոնավությունից պաշտպանելու համար. մետա
ղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր.
մեկուսիչ խարամաբամբակ. հանքային բամբակ
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. լատեքս
(կաո ւչ ուկ). կոպ իտ պաստ առ ից ճկափ ող եր.
մածիկներ. խողովակների ոչ մետաղական կցոր
դիչներ. ռետինե կցորդիչներ մեքենաների մասե
րը պաշտպանելու համար. խտացնող հերմետիկ
նյութ եր միա ցքն եր ի համ ար. չմշակվ ած կամ
մասնակի մշակված փայլար. ասբեստաթուղթ.
պլաստմասսայե թաղանթներ, բացառությամբ
փաթեթվածքի համար օգտագործվողների. ոչ
մետաղական միացքներ ճկուն խողովակների
համար. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտա
յին միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.

09/2

№ՄԱՍ 1

սինթետիկ խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված (վուլ
կանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրար
ներ, փաթ եթն եր) փաթ եթ ավ որմ ան համ ար.
ասբ եստ ե պատվ ածքն եր. ասբ եստ ե գործ
վածքներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե
խծուծվածք. կափույրներ բնական կաուչուկից
կամ ռետ ին ացվ ած (վուլկ ան ացվ ած) թելք ից.
վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ փաթեթ
վածք այ ին ի. մեկ ուս իչն եր երկ աթ ուղ ին եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ոչ մետաղական ամրաններ սեղմած օդը
առբերելու 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 մանածագործա
կան նպատակների համար. ածխածնային թել
քեր, բացառությամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկուսիչ
ներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար. մեկու
սիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե կամ
պլաստմասսայե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. պլաստմասսայե թելքեր,
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. մեկու
սիչ ապակեթելք. գործվածքներ ապակեթելքից
մեկուսացման համար. պլաստմասսայե թելեր,
ոչ մանածագործական նպատակների համար.
զտող նյութեր մասնակի մշակված փրփրապլաս
տից. մեկուսիչ ժապավեններ. ջրի մակերևույթի
աղտոտումը խոչընդոտող լողուն փակոցներ.
ռետինե նյութեր դողերի պահպանաշերտերը
վեր ակ անգն ել ու համ ար. մեկ ուս իչ ծեփ եր.
պլաստմասսայե թաղանթներ գյուղատնտեսա
կան նպատակների համար. ծաղկակալիչներ
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ
կամ մասնակի մշակված ռետիններ. հերմետի
կացնող կպչուն ժապավեններ. դռների կաու
չուկից սահմանափակիչներ. պատուհանների
կաուչուկից սահմանափակիչներ. ոչ մետաղա
կան ճկուն խողովակները միացնող հարմարակ
ցիչներ. ոչ մետաղական կոշտ խողովակները
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միացնող հարմարակցիչներ. կառանման համար
պատին ամրացվող ռետինե հարվածահատներ.
զտող նյութ եր մասն ակ ի մշակվ ած պլաստ
մասսայե թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D
տպագրության համար.
դաս 18. ալպ ենշտ ոկն եր. կենդ ան ին եր ի
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.
թղթապ ան ակն եր երաժշտ ակ ան նոտ ան եր ի
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հով ան ոցն եր ի հիմ ն ակմ ախքն եր.
որս ապ արկ եր (որս որդ ակ ան պար ագ ան եր).
դպրոց ակ ան պայ ուս ակն եր. այց եք արտ եր ի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ ձիերի
համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ այծա
կաշի). դնչկալներ. ճամփորդական սնդուկներ.
վզնոցներ կենդանիների համար. կաշվե քուղեր.
մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար.
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար
(փոկ այ ին շինվ ածքն եր). փոկ եր չմուշկն եր ի
համար. կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակա
շիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված
կամ մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոց
ներ. ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե պայուսակ
ներ փականագործական գործիքների համար.
մտրակներ. կերի տոպրակներ. պատյաններ անձ
րևի հովանոցների համար. զսպանների կաշվե
պատյաններ. ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ
կենդանիների համար. լծասարքեր կենդանիների
համար. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափո
կեր (լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի
պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի հովա
նոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների
համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսա
կան պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ.
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սանձեր. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար.
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի պայու
սակներ. կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակ
ներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ.
ձիաթամբեր. կաշեգործական - թամբագործա
կան իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ
ճամպր ուկն եր ի համ ար. կաշվ ե փակ անն եր
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշ ին եր. կաշվ ից կամ կաշ եստվ ար աթղթ ից
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,
սուս եր ի ուսակ ապ եր. թամք ատ ակ եր ձիեր ի
համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և սնդուկներ.
կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ. երասաններ
(լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտե
սական մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ.
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. սպորտային
պայուսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի
լրակազմեր. պայտեր. լանջակապեր երեխաներ
կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ երեխա
ներ կրելու համար. պայուսակներ. վարկային
քարտ եր ի պատ յանն եր (դրամ ապ ան ակն եր).
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու (ճապո
նական դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռ
ների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի
համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտե
սական պայուսակները և տոպրակները տեղա
փոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկն եր. ուղեբ եռ ի տես ակ ավ որմ ան համ ար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետաղա
կան սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեմենտ. ասբեստ պարունակող շինա
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րար ակ ան լուծ ույթն եր. հերձ աք ար. տան իք ի
հերձաքար. հերձաքարի փոշի. ծպեղներ տանիք
ների համար. արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ.
հրակայուն աղ յուսներ. ասֆալտ. ճանապարհա
յին ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական
ճաղաշարքեր. բիտումն եր. խեժապատված շինա
րարական սղոցանյութեր. բարաքներ. առևտրա
յին կրպակներ. հերձաններ տանիքը ծածկելու
համ ար. փեղկ ավ որ ոչ մետ աղ ակ ան դռներ.
բետոն. բետոնե շինարարական տարրեր. բիտու
մային շինանյութեր. մասնակի մշակված անտա
ռանյութ. շինարարական ոչ մետաղական տախ
տակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ.
մշակված անտառանյութ. ատաղձափայտ. սղոց
ված անտառանյութ. ճանապարհային փայտե
պատվածքներ. միաշերտ նրբատախտակ. նրբա
տախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ.
մածուցիկ շինանյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսա
կավ. կապ ակց ող նյութ եր բրիկ ետ ավ որմ ան
համար. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ.
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա
տանքների համար. կրաքար. ոչ մետաղական
ջրհորդաններ (տանիքի). շինարարական ստվա
րաթ ուղթ. բիտ ում ավ որվ ած ստվար աթ ուղթ
(շինարարական). հրահեստ նյութեր (շամոտ).
բուխարու ոչ մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղա
կան շինարարական հիմն ակմախքներ. նյութեր
ճան ապ արհ աշ ին ութ յան և ճան ապ արհ այ ին
պատվածքների համար. կիր. շինարարական
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանք
ների համար. ծխնելույզի ոչ մետաղական խողո
վակն եր. հրահ եստ պատվ ածքն եր ցեմ ենտ ի
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. սալեր
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութերից.
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շերտաքա
րեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ մետա
ղական կառուցվածքներ. շինարարական թուղթ.
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական քիվեր.
քիվերի ոչ մետաղական ձուլվածքներ. ոչ մետա
ղական կցվանքային մակադրակներ տանիքների
ջրամ եկ ուս ացմ ան համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան
անկյունակներ. ոչ մետաղական պատուհաններ.
ոչ մետաղական դռներ. դիտահորերի ոչ մետա
ղական կափարիչներ. ոչ մետաղական տանիքա
պատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձա
քար). սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
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ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար խողո
վակների կափույրներ, բացառությամբ մետաղից
և պլաստմ ասս այ ից պատր աստվ ածն եր ի. ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղղա
ձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրահա
ղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի ոչ
մետաղական ճյուղավորումն եր. գերեզմանների
ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե տանի
քապատվածքներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ
մետ աղ ակ ան խոզ ան ոցն եր. ոչ մետ աղ ական
գոմեր. ոչ մետաղական հենարաններ. գերեզմա
նաքարեր (ոչ մետաղական). հուշատախտակներ
(ոչ մետ աղ ակ ան). թաղ իք շին ար ար ութ յան
համար. լցակաղապարներ (ոչ մետաղական).
ցեմենտ վառարանների համար. ցեմենտ դոմն ա
յին վառարանների համար. քար. պատուհանի
շինարարական հայելապակի. կավ. քարածխա
յին ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. ավազաքար շինա
րարության համար. ավազաքարային խողովակ
ներ. գիպս (շինանյութ). ոչ մետաղական շերտա
փեղկեր (շերտավարագույրներ). խարամ (շինա
նյութ). խիճ. հատակի փայտասալիկների տախ
տակներ. արտաքին շերտափեղկեր, բացառու
թյամբ մետաղականի և մանածագործականի.
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ
մետաղական). կապակցող նյութեր ճանապար
հային պատվածքների վերանորոգման համար.
մամլած խցան շինարարության համար. մանրա
հատակ. ոչ մետաղական սանդղահեծաններ
(աստիճանների մասեր). դռան կամ պատուհանի
ոչ մետաղական միջակապեր. ճանապարհային
լուս ատ ու պատվ ածքն եր. ճան ապ արհ այ ին
«Մակադամ» տեսակի խճային. շարժական ոչ
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. հատի
կավ որ ապակ ի ճան ապ արհն եր ի գծանշմ ան
համար. արհեստակ ան նյութերից թերթեր և
ժապ ավ ենն եր ճան ապ արհն եր ի գծանշմ ան
համար. ոչ մետաղական ծածկարաններ (կառուց
վածքներ). ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե
տակառատախտակ. շինարարական խճանկար
ներ. կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղա
կան ծեփածո զարդեր շինարարության համար.
ոչ մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղական
մակադրակներ շինարարության համար. ձիթակն
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շինարարական նպատակների համար. ոչ մետա
ղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղական պարս
պապատեր. ոչ մետաղական ցանկապատեր.
ազդանշանային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու և
ոչ մեխանիկական պանելներ. պատերի ոչ մետա
ղական շինարարական երեսվածք. սահադաշ
տեր (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր.
շինարարական քար. արհեստական քար. խարա
մաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատ
րաստված իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ,
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ մետա
ղական պատվածքներ շինարարության համար.
տանիքների ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրա
ցատկի ոչ մետաղական աշտարակներ, ցատկա
հարթ ակն եր. ոչ մետ աղ ակ ան դարպ ասն եր.
դռների ոչ մետաղական լողաթներ, դռների ոչ
մետաղական փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագ
րասյուներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութ եր ճան ապ արհ այ ին պատվ ածքն եր ի
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխա
նիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառությամբ
կաղապարախառնուրդի. շարժական ոչ մետա
ղական ջերմոցներ. կայծքարահող (կվարց). ոչ
մետաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. կուպր (շինանյութ).
թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետաղական տանի
քած ածկ եր. ոչ մետ աղ ակ ան շիրմ աք ար եր.
կանաչապատ ոչ մետաղական տաղավարներ
(կառուցվածքներ). երկաթուղային ոչ մետաղա
կան փայտակոճեր. ոչ մետաղական ցանցավոր
ցանկապատեր. ոչ մետաղական կոշտ խողովակ
ներ շինարարության համար. պատուհանի փեղ
կավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. մեկուսիչ
շինարարական ապակի. պատուհանի ապակի,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների
պատուհանների համար նախատեսվածների.
վիտրաժներ. պատուհանի շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական մեծավանդակներ (կառուց
վածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձագործական
աշխատանքների համար). քսիլոլիթ (արհեստա
կան շինանյութ). կառանման ոչ մետաղական
ճոպանասյուներ. լողուն նավամատույցներ նավե

09/2

№ՄԱՍ 1

րի կառանման համար. պատերի պատվածքի ոչ
մետ աղ ակ ան պան ելն եր. ակվ ար իո ւմ ն եր
(կառուցվածքներ). ոչ մետաղական շինարարա
կան ամրանավորող նյութեր. ամրանավորած
ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետո
նից կամ մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ լուսա
տու ազդալողաններ. լողավազաններ (կառուց
վածքն եր) ոչ մետ աղ ակ ան. ոչ մետ աղ ակ ան
շինանյութեր. ոչ մետաղական կաղապարամած
ներ բետոնի համար. ոչ մետաղական տեղակա
յանքն եր հեծ ան իվն եր ի կայ անմ ան համ ար.
ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվա
րաթուղթ փայտանյութի զանգվածից շինարա
րության համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. լողափի ոչ մետաղական խցիկ
ներ. փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ մետաղա
կան արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախք
ներ ջերմոցների համար. կավակրաքար. ծխնե
լույզների ոչ մետաղական թասակներ. շինարա
րական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղա
կան սալիկներ հատակների համար. ոչ մետա
ղակ ան դամբ ար անն եր. ծխնել ույզն եր ի ոչ
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետ աղ ակ ան երկ ար իչն եր. ոչ մետ աղ ակ ան
ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանապար
հային պատվածքների համար. ցամաքուրդային
ոչ մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային
խող ով ակն եր ի կափ ույրն եր, բաց առ ութ յամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
րական ոչ մետաղական պանելներ. արձանիկ
ներ, պատկերներ քարից, բետոնից կամ մարմա
րից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). գերեզ
մանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. ճանա
պարհային ոչ մետաղական վթարային պաշտ
պանակներ. փոստարկղեր քարից կամ աղ յուսից.
եռակ ալվ ած եղեգ աս եղմ իչն եր (շին ան յութ).
ճնշումային ոչ մետաղական խողովակաշարեր.
կոպիճ ակվարիումն երի համար. ավազ ակվա
րիումն երի համար. ոչ մետաղական խողովակներ
օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչ
ների համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային
ռելսեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական ցանցեր. ֆոտոէլեմենտներով ներկառուց
ված ոչ մետաղական ծածկեր տանիքի համար.
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ոչ մետ աղ ակ ան երես արկն եր. հրահ եստ ոչ
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետա
ղական տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ. ոչ մետաղական տուրնիկետ
ներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական ցուցնակներ.
փայտե հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական
հախճասալիկներ հատակների համար. տանիք
ների ոչ մետաղական փորակավոր կղմինդրներ.
ոչ մետաղական սալիկներ պատերը երեսապա
տելու համար. ոչ մետաղական սալիկներ շինա
րար ութ յան համ ար. վան ակն (թափ անց իկ
քվարց). ոչ մետաղական զրահապատված դռներ.
արծնապատ ապակի շենքերի համար. ոչ մետա
ղակ ան սյուն եր շին ար ար ար ութ յան համ ար.
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական բար
ձակներ, կառուցվածքների համար ոչ մետաղա
կան կալունակներ. կառուցվածքների ոչ մետա
ղակ ան երես ապ ատվ ածքն եր. պլաստ իկ ից
եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար.
ռետինե նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ակորդեոն դռներ. ձայ
նամեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ մետաղական շրջանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. կեն
դանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր
տնային կենդանիների համար. բներ տնային
կենդանիների համար. տնակներ տնային կեն
դանիների համար. իրեր կենդանիների ճանկե
րից. օղեր վարագույրների համար. արծաթազօծ
ված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահա
րաններ դեղերի համար. պլաստմասսայե սեղ
միչներ մալուխների կամ խողովակների համար.
փայտե տակառներ գինու պարզվածքազատման
համար. իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված
կետի բեղից. բամբ ուկե իրեր. նստար անն եր
(կահույք). ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափա
կոցներ երեխաների համար. օրորոցներ. դարակ
ներ գրադ ար անն եր ի համ ար. փայտ ե կոճ եր
թելերի, մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և
այլնի համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ
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կեղ ևի ց. բաժ անմ ունքն եր ով արկղ եր շշեր ի
համ ար. քարգ ահն եր ասեղն ագ ործ ութ յան
համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակ
ների վրա նստեցնելու համար. սպասքապահա
րանն եր. իրեր կենդ ան ին եր ի եղ ջ յուրն եր ից.
գրաս եղ անն եր (կահ ույք). գրաս են յակ այ ին
կահույք. զգեստների կանգնակներ (կիսանդրի
ներ). արհ եստ ակ ան մոմ աչ եչ փեթ ակն եր ի
համ ար. շրջան ակն եր փեթ ակն եր ի համ ար.
կահավորանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակ
ներ տակառների համար. քարտադարաններ
(կահ ույք). պահ ար անն եր փաստ աթղթ եր ի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռն եր. պառկ ել աթ ոռն եր. գլխակ ալն եր
(կահ ույք). դար ակն եր բոլ որ ագլխ արկն եր ի
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետաղա
կան եզրաչափքեր երկաթուղիների համար. ոչ
մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան
բներ. կախարաններ հագուստի համար. դարակ
ներ քարտարանների պահարանների համար.
բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի
տարողություններ. կոմոդներ. վաճառասեղան
ներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր (պահեստա
վորման և տեղափոխման համար). լողուն ոչ
մետաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր
մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուրից.
իրեր բուսական փղոսկրից. անկողնային պարա
գաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի. բազ
մոց ի բարձ եր. ներքն ակն եր. կախ իչն եր ի ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար.
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու,
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական
բաշխ իչն եր սրբիչն եր ի համ ար. բազմ ոցն եր.
փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագր
ված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների
զրահ ից. ոստր են եր ի խեց ին եր ի փեղկ եր. ոչ
մետ աղ ակ ան նեց ուկն եր բույս եր ի և ծառ եր ի
համար. փայտե կամ պլաստմասսայե հենասան
դուղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ
մետաղական սանդուղքներ ուղևորների համար.
դպրոցական կահույք. սեղաններ գրամեքենա
ների համար. փայտե կամ պլաստմասսայե ցու
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ցանակներ հայտարարությունների համար. ոչ
մետաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփու
րից. հանովի պատվածքներ լվացարանակոն
քերի համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագույր
ների համար, բացառությամբ մանածագործա
կանի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ
մետ աղ ակ ան փաթ աթմ ան թմբուկն եր ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխանի
կական, ոչ մետաղական սարքավորանք ճկուն
փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների
վրա գորգերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների
համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա
ղակ ան փակ ան ակն եր տար ող ութ յունն եր ի
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ
կահույքի համար. ծաղկարկղեր (կահույք). պատ
վանդաններ ծաղկամանների համար. վանդա
կացանցեր անասնակերի համար. կանգնակներ
հրաց անն եր ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան մեծ
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների համար. պահարաններ սննդամ
թերք ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան օժանդ ակ
պարագաներ պատուհանների համար. ոչ մետա
ղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ
դռների համար. միս կտրատելու համար կոճղեր
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ). մետաղական կահույք.
իրեր ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ
լրագր եր ի համ ար. դար ակն եր ամս ագր եր ի
համար. ներսի գալարավարագույրներ շերտա
ձող իկն եր ից. լվաց ար անն եր ի սեղ անն եր
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ
մետաղական անիվ
ն եր մահճակալների համար.
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ.
հյուսած զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր) մթերք
տեղափոխելու համար. հագուստի կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռների
փոխադրման համար. ոչ մետաղական հարթակ
ներ բեռների փոխադրման և բեռնման-բեռնա
թափման աշխատանքների համար. ոչ մետաղա
կան ձեռն աս անդ ուղքն եր. կահ ույք ի փայտ ե
միջն ապ ատ եր. ոչ մետ աղ ակ ան անիվն եր
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ փեթակ
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ների համար. մոբայլներ (զարդարանք). նոտա
կալն եր. չմշակվ ած կամ մասն ակ ի մշակվ ած
սադ ափ. նույն ակ ան ացմ ան ոչ մետ աղ ակ ան
ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ լու
սատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ.
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկա
կանի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր ծղո
տից, բացառությամբ խսիրների. ծղոտից հյուս
ված երիզն եր. երիզն եր ծղոտ ից. հացթ ուխ ի
զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ հովա
նոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետա
ղական կեռիկներ հագուստի համար. դեկորա
տիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետաղական
ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ.
դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ վարա
գույրների համար. դարակներ կահույքի համար.
պլաստմ ասս այ ե եզր եր կահ ույք ի համ ար.
պահեստարաններ, բացառությամբ մետաղից և
քարից պատրաստվածների. վարագույրների
քիվ եր. կեռ իկն եր վար ագ ույրն եր ի համ ար.
կապեր վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու
համար հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից.
սեկր ետ երն եր. ոչ մետ աղ ակ ան կողպ եքն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. մետաղա
կան նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոց
ներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ
մետաղական կափույրներ (փականներ), բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ փայ
տից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից.
մետաղական սեղաններ. արդուզարդի սեղան
ներ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ նկարների
շրջանակների համար. պահպանման դարակներ.
գզրոցներ. հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռ
ներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար.
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ կախե
լու տախտակներ. պահարաններ ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե թիթե
ղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողություն
ներ. ոչ մետաղական սնդուկներ. դազգահներ
մամլակներով (կահույք). ոչ մետաղական տակա
ռիկներ. տակառագոտիներ (ոչ մետաղական).
կանգն ակն եր հաշվ իչ մեք են ան եր ի համ ար.
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետա
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ղական խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակ
ներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակման ձողա
ձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ մետաղա
կան հեղույսներ. խցափակման ոչ մետաղական
միջոցներ շշերի համար. ոչ մետաղական փակա
նակներ շշերի համար. տարբերիչ ոչ մետաղա
կան ապար անջ անն եր հիվ անդ ան ոցն եր ի
համ ար. սպաս արկմ ան անվ ավ որ սեղ անն եր
(կահույք). կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպ
սից կամ պլաստմ ասս այ ից. ոչ մետ աղ ակ ան
սեղմիչներ ճոպանների համար. շրջանակներ
նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների
համար. մերսման սեղաններ. ջրային մահճակալ
ներ, բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդա
յին խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ.
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողո
վակների պլաստմասսայե կափույրներ (փական
ներ). շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ,
պատկ երն եր փայտ ից, մոմ ից, գիպս ից կամ
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրական
բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետա
ղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից
փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ մետաղա
կան տակառներ. պատյաններ հագուստի համար
(պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ.
սայլակներ (կահույք). բամբուկե գալարավարա
գույրներ. արկղեր խաղալիքների համար. բարձր
աթոռներ մանկիկների համար. մանկական քայ
լավարժանքի սայլակներ. գովազդային նպա
տակներով օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստ
մասսայե բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և
չմագնիսականացված. ապակյա թիթեղիկներ
հայելիներ պատրաստելու համար. պլաստմաս
սայե շարժանվակներ գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար.
կախ աթ ևի կն եր հագ ուստ ը տեղ ափ ոխ ել ու
համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչ
ներ ի համ ար (կահ ույք). աճ յուն աս ափ որն եր.
հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտա
վարագույրներ հյուսած փայտից. դրոցներ գրքե
րի համար (կահույք). բարձիկներ տնային կեն
դանիների համար. ներսի պատուհանների շեր
տավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ մետաղա
կան բռնակներ. ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու
հայելիներ). գորգիկներ մանկական ճաղափա
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կոցների համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք).
ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու համար.
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ.
դռների ոչ մետաղական փակեր. ներսի թղթե
շերտավարագույրներ. ներսի մանածագործված
քից շերտավարագույրներ. դռների ոչ մետաղա
կան, ոչ էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգ
նող միջնապատեր (կահույք). ոչ մետաղական
պտուտակավոր կափարիչներ շշերի համար.
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասե
ղաններ (կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղա
կան ելարաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր
լոգարանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցասե
ղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատակի
գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացո
վի օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղա
կան հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհան
ների ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական գոր
ծիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր գործիք
ների համար. դարակաշարեր. ոչ մետաղական
կախիչներ պայուսակների համար. պլաստիկից
բան ալ ին եր. ոչ մետ աղ ակ ան բարձ ակն եր
կահույքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ.
բարձ ակն եր (կահ ույք). գրապ ահ ար անն եր.
հատակադիր կախիչներ կոստյումն երի համար.
ոչ մետ աղ ակ ան կան իստրն եր. թռչնաբն եր.
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, պայու
սակները կնքելու համար. մանկական մահճա
կալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառու
թյամբ անկողնային սպիտակեղենի. փայտից
կամ պլաստմ ասս այ ից արկղ եր. մանկ ակ ան
մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխելու
կողով
ն եր. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ
ոտիկներ կահույքի համար. զգեստապահարան
ներ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղա
կան մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ
մետաղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից,
գիպս ից կամ պլաստ իկ ից խաչ ել ութ յունն եր,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. նավթ ի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
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ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական) ներք
նակն եր. պլաստմ ասս այ ե թեք ահ արթ ակն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. աթոռներ
ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը պահելու բար
ձիկներ մանուկների համար. դիրքի կայունաց
ման բարձ իկն եր ման ուկն եր ի համ ար. գլխի
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար.
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. խցան
ներ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ ռետինե. դռնե
րը փակելու ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական
սարքեր. ոչ մետաղական անվակներ բացովի
դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխա
ների համար. ծնկներին դրվող փոքրիկ գրասե
ղաններ. դյուրակիր գրասեղաններ. ոչ մետաղա
կան ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները բացելու համար. ոչ մետա
ղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատուհան
ները փակելու համար. բարձրացնովի պատու
հանի ոչ մետաղական հոլովակներ, պատուհանի
ոչ մետաղական հոլովակներ. ոչ մետաղական
կախովի կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրո
նայ ինն եր ի. լվաց ար ան այ ին պահ ար անն եր
(կահույք). կահույքի գզրոցներ. ուղեբեռների
պահարաններ.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարողու
թյուններ սննդամթերքի համար. թակիչներ գոր
գերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա սրվակ
ներ (անոթն եր). կենդ ան ին եր ի ցցամ ազ եր
(խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ օղակ
ներ ընտանի թռչունների համար. ճկափողերի
գլխադ իրն եր ոռոգմ ան, ջրցանմ ան համ ար.
ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչ
ներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգեգործական).
հացի կենցաղային զամբյուղներ. տարբերակիչ
օղակներ թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակ
ներ թռչունների համար. ավելներ. մեխանիկա
կան խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր,
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. քերոցներ.
կարագամաններ. կափարիչներ կարագաման
ների համար. գարեջրի գավաթներ. ապակե
տար ող ութ յունն եր (քիմ իկ ատն եր ի համ ար).
անոթներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ տարո
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ղություններ ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. օճառաման
ներ. տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թա
սեր). հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները
հանելու հարմարանքներ. ապակե խցաններ.
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ.
ապակե գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող
անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական հարմարանքներ. մետաղական շամփուր
ներ խոհանոցի համար. փոքրիկ խոզանակներ
եղունգների համար. հարդարանքի խոզանակ
ներ. լամպերի ապակիները մաքրելու խոզանակ
ներ. նյութ եր խոզ ան ակն եր պատր աստ ել ու
համար. մազեր խոզանակների համար. խնկա
մաններ անուշահոտ նյութերի համար. փոքրիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կաբարե
(սկուտեղներ ըմպելիքների համար). թռչնավան
դակներ. մաղեր (կենցաղային). ջերմամեկուսիչ
տարող ությունն եր. ջրամանն եր. տակդ իրներ
ճաշացուցակների համար. կերակրակաթսաներ.
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական
իրեր. ճանճ ասպ անն եր. կաթս ան եր. կոշ իկ ի
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու
համար. կերամաններ կենդանիների համար.
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր. լաթեր
մաքրություն անելու համար. մանր չինական
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի
ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. սոսնձաման
ներ. բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ դանակ
ների համար սեղանի սպասքավորման համար.
կաթսաների կափարիչների փակիչներ. կափա
րիչներ կճուճների համար. արդուկի սեղանների
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների ձևը
պահպանելու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրա
կան խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային պարա
գաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապար
ներ սառույցի համար. կաշի ողորկման (փայլեց
ման) համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակե
լու համար. կենցաղային թիակներ. խոհարարա
կան կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռքով
կառավարվող). ատամն աքչփորիչներ. լվացքի
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տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ
թիթեղներ. խոհանոցային տախտակներ կտրա
տել ու համ ար. սանր եր (մեծ ատ ամ) մազ եր ի
համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակ
դիրն եր արդ ուկն եր ի համ ար. ապակ ու փոշ ի
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր հար
դարանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ
գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ շինա
րար ակ ան ապակ ի. կոշ իկ ի կաղ ապ արն եր.
ձագարներ. սպասք համեմունքների համար.
սպունգն եր հարդ ար անք ի համ ար. բռնիչն եր
սպունգների համար. լաթեր կահույքի փոշին
մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ.
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. բռնիչ
ներ ծաղիկների և բույսերի համար ծաղկային
կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատակամաքրիչ
ներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ. կենցաղային
ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ. ձեռնոցներ
ձգելու հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի
համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային
տափաշշեր. գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցա
յին սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար,
տակդիրներ գրիլի համար. հատակի խոզանակ
ներ. դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված ապակի, բացառու
թյամբ շին ար ար ակ ան ի. միջ ատ որս իչն եր.
ապակե բամբակ, բացառությամբ մեկուսացման
համար օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկու
տեղ - ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ. իրեր
մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
աղացն եր. կենց աղ այ ին սպասք. փշուրն եր
հավ աք ել ու հարմ ար անքն եր. խճանկ արն եր
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի. ձեռ
քով կառավարվող կենցաղային աղացներ. բրդե
թափոններ մաքրելու համար. արհեստական
ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար. դրոց
ներ ձվերի համար. փայլատ ապակի. ապակի
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար.
հաց կտրատ ել ու տախտ ակն եր. աման եղ են ի
հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբոսախն
ջույքների համար. հարթամամլիչներ տաբատ
ներ ի համ ար. թղթե ափս են եր. գրտնակն եր
խմորի համար (տնային). էլեկտրական սանրեր.
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թիակներ տորթի համար. սիֆոններ, կաթոցիկ
ներ գինին համտեսելու համար. տախտակներ
արդուկելու համար. կենցաղային թղթե սկուտեղ
ներ. կավե կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղ
ների համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղա
ղացն եր. պղպեղ ամ անն եր. կենց աղ այ ին ոչ
էլեկտր ակ ան մեք են ան եր և հարմ ար անքն եր
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար,
բաց առ ութ յամբ պատր աստ ուկն եր ի, թղթի և
քար ի. ճեն ապ ակ յա աման եղ են. սկահ ակն եր
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ.
կավ ե աման եղ են. աղբ արկղ եր. դիմ ափ ոշ ու
դատարկ ամաններ. դույլեր սառույցի համար.
խոհանոցային քերիչներ. առնետների թակարդ
ներ. կենցաղային կամ խոհանոցային տարողու
թյուններ. օղակներ անձեռոցիկների համար.
աղց ան ամ անն եր. աղամ անն եր. ցող իչն եր
(սրսկիչն եր) ծաղ իկն եր ի և բույս եր ի համ ար.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). բռնիչ
ներ անձեռոցիկների համար. սառույց և սառույ
ցով ըմպելիքներ պատրաստելու մետաղական
անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ. ապուրա
ման. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար.
մկան թակարդներ. արձաններ ճենապակուց,
կավից, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակա
վից կամ ապակուց. շաքարամաններ. սկահակ
ներ (վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավա
թիկներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքն եր. թրմել ու թեյ ամ անն եր. կեռ իկն եր
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների, պատառաքաղների և գդալների. հեղուկա
ցիրներ օծանելիքների համար. նուրբ էլեկտրա
կան հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամա
նեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
(կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ. աերոզոլային
հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի).
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, խեցեղե
նից, հախճապակուց, թրծակավից կամ ապա
կուց. ափսեներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ավտոկլավ
ն եր, ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ.
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ
էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական սննդի
համար. սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափր
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վելու վրձինների համար. մոմակալների վարդակ
ներ. ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. մոմա
կալն եր. ոչ էլեկտր ակ ան թեյ ամ անն եր. թեյ ը
թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. էլեկտ
րական խոզանակներ, բացառությամբ մեքենա
ներ ի մաս եր ի. կիս անդր ին եր ճեն ապ ակ ուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. կաշպոներ, բացառությամբ թղթից
պատր աստվ ածն եր ի. ձեռք ով կառ ավ արվ ող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկտ
րական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական դյու
րակիր սառցապահարաններ. հարմարանքներ
բեր ան ի խոռ ոչ ը ողող ել ու համ ար. մաքր ել ու
համ ար թավ շ ակ աշ ի. կոշ իկ փայլ եցն ել ու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամբյուղ
ներ. կենց աղ այ ին սկուտ եղն եր. բամբ ակ ե
թափ ոնն եր մաքր ել ու համ ար. կափ ար իչն եր
ամանների համար. ամանների տակդիրներ (սե
ղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. խոհա
նոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ պատ
րաստելու համար. բռնիչներ ատամն աքչփորիչ
ների համար. ատամի էլեկտրական խոզանակ
ներ. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ
սարք եր. խոզ ան ակն եր տար ող ութ յունն եր ը
մաքրելու համար. ցուցանակներ ճենապակուց
կամ ապակուց. սպունգներ տնտեսական նպա
տակների համար. փետրե փոքր ավելներ. փոշի
մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային թափանցիկ
կվարցային ապակեթելք. ապակեթելք, բացա
ռությամբ մեկուսացման կամ գործվածքի համար
օգտագործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառությամբ
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական սրճաման
ներ. թեյ աք ամ իչն եր. սրվակն եր. ձեռն ոցն եր
տնային տնտեսության համար. գարեջրի կափա
րիչով գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և
քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման համար.
մարիչներ մոմերի համար. մանկական դյուրակիր
տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդա
նիների համար. լաթեր հատակ լվանալու համար.
սպասք լվանալու խոզանակներ. տերարիումն եր
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սենյակային պայմաններում բույսեր աճեցնելու
համար. զուգարանային արկղեր ընտանի կեն
դանիների համար. հալած սիլիկահող (մասնակի
մշակվ ած), բաց առությամբ շին արարակ անի.
վաֆլե ոչ էլեկտրական կաղապարներ. հացա
մաններ. փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու
համ ար. վուշ ի քոլք եր (խծուծն եր) մաքր ել ու
համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլ
ների համար. տոպրակներ հրուշակեղենը զար
դարելու համար. դանակներ թխվածքներ կտրե
լու համար (խոհանոցային պարագաներ). տու
փեր թխվածքների համար. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. բաժակներ ըմպելիքների
համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ այգեգործա
կան-բանջ ար աբ ուծ ակ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. տաք ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր
կաթսաներ. իզոթերմիկ (հավասարաջերմ) պար
կեր. պտտվող սկուտ եղն եր (խոհ ան ոց այ ին
պար ագ ան եր). տուփ եր նախ աճ աշ ի համ ար.
գդալներ խառնելու համար (խոհանոցի սպասք).
արիշտա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համ ար. սխտորք ամ իչն եր (խոհ ան ոց այ ին
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսեներ.
օղակ աձ և և ձող աձ և կախ իչն եր սրբիչն եր ի
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակային
ակվարիումն եր. սենյակային ակվարիումն երի
կափ ար իչն եր. սեն յակ այ ին տեր ար իո ւմ ն եր
(վիվարիումն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու
(համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկների
համ ար. շպար ը մաքր ել ու հարմ ար անքն եր.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիա կն եր. տակն ոցն եր. ճանճ որս իչն եր. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջար
դիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցա
յին ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոցներ.
խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ. խոհա
րարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան
լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձին
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ներ. դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար.
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ էլեկտրա
կան խոհանոցային ճնշագործիքներ. դահուկ
ները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. թարթիչ
ների խոզանակներ. կենցաղային, ոչ էլեկտրա
կան զատիչներ ձվի համար. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոտնահարդարման համար. էլեկտ
րական հոսանքին միացող դիֆուզորներ մոծակ
ներին վանելու համար. սառեցնող տոպրակներ
սննդամթ երք ը և ըմպ ել իքն եր ը սառ եցն ել ու
համար. բազմակի օգտագործման սառցե գնդիկ
ներ. սեղանի վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործ
վածքից տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ
դրվող ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձե
ռոցիկներ. կախովի պիտակներ գրաֆինների
համար. գինու օդավորիչներ (աերատորներ).
ատամի էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ.
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատրաս
տելու համար. ձիու մազ խոզանակներ պատրաս
տել ու համ ար. ունել ին եր սառ ույց ի համ ար.
ունելիներ աղցանի համար. սպասքի շերեփներ.
խոհ ան ոց այ ին վարս անգն եր. խոհ ան ոց այ ին
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 խողովակներ.
սպիտ ակ եղ են ի հով ան ոց աձ և չոր ան ոցն եր.
խոհանոցային ցանցեր, բացառությամբ միկրո
ալիքային վառարանների համար նախատես
վածների. կաթոցիկներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կաթոցիկներ կենցաղային
նպատակների համար. կուսկուս պատրաստելու
ոչ էլեկտր ակ ան սալ իկն եր. ոչ էլեկտր ակ ան
թաժիններ. ձվի դեղնուցի զատիչներ. բազմակի
օգտագործման սիլիկոնե կափարիչներ սննդի
համար. կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ.
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի
ձու խաշ ել ու կաթս ան եր. անուշ աբ ույր յուղ ի
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ,
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. անուշա
բույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. մակարո
նեղեն պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտա
գործված խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե
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փայլաթիթեղից մեկանգամյա տարաներ կենցա
ղային նպատակների համար. խողովակիկներ
սխտորի կեղևազրկման համար. ատամն ամա
ծուկի պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմա
րանք. կեր ամ անն եր ընտ ան ի կենդ ան ին եր ի
համար. ավտոմատ կերամաններ ընտանի կեն
դանիների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
կան տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվ ող). բրեզ ենտ. ժապ ավ ենն եր խաղ ող ի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծման
նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման ցան
ցեր. թելքավոր մանածագործվածքային հումք.
ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ. կանեփի
մանրաթելեր. վուշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր.
մետաքսի թափոններ խծուծման համար. կոկո
սի թելք. բոժոժներ. ոչ մետաղական ճոպաններ.
պարաններ. պարաններ մտրակների համար.
պար ան աս անդ ուղքն եր. չմշակվ ած բամբ ակ.
բամբակաքոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փետուր). այդե
րուկի աղվափետուր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմաս
սայե և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման
նյութեր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծուծման,
միջադրման) նյութեր. պարաններ, ճոպաններ,
առասաններ փաթեթվածքի համար. խծուծման
բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյութերից միջադիրներ նավերի համար.
կվարց այ ին թափ անց իկ ապակ եթ ելք ման ա
ծագործվածքեղենի համար. թղթե պարաններ.
թելեր ցանցերի համար. մետաքսաքոլք. բրդի
քոլքեր. կապկպելու ոչ մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ցանցաճոճ. խոտ խծուծման
համ ար. ժապ ավ ենն եր շերտ ավ ար ագ ույր
ների համար. ջուտ. կապոկ. օղապարաններ
(թակարդներ). ցանցավոր գործվածքներ. մշակ
ված կամ չմշակված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ
բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյութաթել). չմշակված
վուշ (տրորված). փետուր անկողնային պարագա
ների լցման համար. հովանիներ մանածագործա
կան նյութերից. առագաստներ (ճոպանասարք).
զտելու համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ
կահ ույք ի խծուծմ ան և պաստ առ ապ ատմ ան
համար. խծուծման ծղոտ. փետուր խծուծման
համար. կենդանիների մազածածկույթ. ռամիից
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(չինական եղինջ) թելք. ռաֆիա (սաղարթավոր
արմավենու նրբաթել). պարկեր սորուն նյութեր
տեղափոխելու և պահելու համար. մանածա
գործական տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորման համար. որոճի թելք. վրան
ներ. գեղմ. ոչխարի բուրդ. ծովային ջրիմուռներ
խծուծման համար. տրանսպորտային միջոցների
անչափս պատյաններ. մանածագործական թելք.
սիզալ. ոչ մետաղական ժապավեններ փաթա
թելու կամ կապկպելու համար. կապկպելու ոչ
մետաղական թելեր. ծղոտե հյուսապատվածք
ներ շշերի համար. ոչ մետաղական կալորդներ
բեռնմ ան-բեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. ոչ մետաղական փոկեր բեռնման-բեռ
նաթափման աշխատանքների համար. ոչ մետա
ղական քարշափոկեր բեռների տեղափոխման
և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական ճոպաններ. քողարկման
պատյաններ. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր
գյուղ ատնտ ես ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ածխածնային թելք մանածագործական նպա
տակների համար. քուղեր բարձրացվող պատու
հանն եր ի համ ար. քուղ եր նկարն եր կախ ել ու
համար. բամբակի թափոններ խծուծման համար.
պարաններ փաթեթավորման համար. պլաստ
մասս այ ե թելք ման ած ագ ործ ութ յան համ ար.
մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր.
բամբակի աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ
նյութերից. ավտոմեքենաների տեղապտույտի
ժամ ան ակ օգտ ագ ործվ ող ճոպ անն եր. փոս
տային պարկեր, պայուսակներ. առագաստներ
առագաստադահուկների համար. ցանցավոր
պարկեր լվացքի համար. տոպրակներ դիակներ
տեղափոխելու համար. ցանցային կապատեղեր
փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր. ցան
ցաթակարդներ ձկնաբուծարանների համար.
առագաստակտավ առագաստանավերի համար.
արտ աք ին փակ ոց ափ եղկ եր, գալ ար ավ ար ա
գույրներ մանածագործվածքից. ոչ մետաղական
կալորդներ. ցանցեր կենդանիներին կերակրելու
համար. խոզաստև. փոշուց պաշտպանող ծած
կոցներ. խանձարուրների պահպանման համար
հատուկ հարմարեցված կտորի պայուսակներ.
բիվակ պարկեր` որպես ապաստարան օգտա
գործելու համար. կեղտոտ լվացքի պարկեր.
դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
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թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե ման
վածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. մանվածք.
ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք.
վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և մանված
քաթ ել արհ եստ ակ ան թելք եր ից. լցակ ար ել ու
համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե ման
վածք. մանածագործվածքային թելեր ապակե
թելքից. ռետինե մանածագործական թելեր և
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն թելեր
և մանվածքաթել. մանածագործվածքային թելեր
պլաստմասսայե նյութերից. նուրբ մետաղաթել
ասեղնագործության համար. թավաթել (ման
վածք).
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործվածք
ներ օդապ ար իկն եր ի համ ար. կենդ ան ին եր ի
կաշին նմանակող գործվածքներ. պաստառա
պատման գործվածքներ կահույքի համար. լողա
նալու սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի).
բաններներ մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից. բիլ յարդի մահուդ. գործվածքներ.
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. մանա
ծագործական նյութեր. կտավ. հենք (կանվա)
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության
համար. քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփա
թելից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառ
ներ բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածքներ
կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռո
ցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ.
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. անկող
նու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. խտակտավ
(վուշե գործվածք). անկողնու թղթե ծածկոցներ.
սփռոցներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ
(նոսր գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշա
վոր) գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածք
ներ. գործվածքներ աստառի համար. սավաններ.
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. նախ
շավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար.
աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն
(էլաստ իկ) գործվ ածքն եր. վար ագ ույրն եր ի
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր
գործվ ածքն եր ասեղն ագ ործ ութ յան համ ար.
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ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար.
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք
(պարկ ագ ործվ ածք). պատ յանն եր կահ ույք ի
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործ
վածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակե
ղեն նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակե
ղեն, բացառությամբ թղթից պատրաստվածի.
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար.
սրբիչներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործ
վածք «մարաբու». խտակտավ ներքնակների
համար. պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի
համար. սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործ
վածքից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ
մանածագործվածքից. հակամոծակային ցան
ցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր
(գործվածքների փոխարինիչներ). ծանր վարա
գույրներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածագործ
վածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. գործ
վածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբադի
պակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածքներ.
շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք). չիթ.
մանածագործվածքից ամանատակեր. սեղանի
մանածագործվածքից տակդիրներ. մանածագոր
ծական ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ
քնապարկեր ի համ ար. մանածագործվ ածք ից
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. պիտակ
ներ մանածագործական նյութերից. մանածագոր
ծական երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակեթել
քից. մանածագործական նյութեր զտելու համար.
գրամեքենաների ծածկոցներ մանածագործված
քից. գործվածքներ թավաթելից. պատյաններ
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող մանածա
գործվածքից դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ.
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. նյութեր մանա
ծագ ործվ ածք ի համ ար. ման ած ագ ործ ակ ան
նյութեր կահույք պաստառապատելու համար.
գործվածքից պատյաններ զուգարանակոնքերի
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կափարիչների համար. ցնցուղարանի վարա
գույրներ մանածագործվածքից կամ պլաստմաս
սայից. գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից
խանձարուրներ մանկիկների համար. վերմակ
ներ տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակերիզ
ներ. մանկական մահճակալների բամպերներ
(անկողնային սիպտակեղեն). մուսլինի գործ
վածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապարկերի
համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախն
ջույքների պլեդներ.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմ ար անքն եր. հագ ուստ ավտ ոմ ոբ իլ իստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթ ե վզպատն եր՝ գորժ ետն եր). կեպ ին եր՝
որպ ես գլխարկն եր. տրիկ ոտ աժ եղ են. երկ ա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆ եր. բռնցքամ արտ իկն եր ի վարտ իքն եր.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ).
կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար. կախակապեր. կապեր երկար գուլպա
ների համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքակալ
ներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. կոշկեղենի
մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ). հանո
վի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ).
կոստյումն եր. պատրաստի հագուստ. մանկա
կան վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջա
կալներ (հագուստ). փողկապներ. կոշկերեսներ.
սռնապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ
հեծանվորդների համար. ձեռնոցներ (հագուստ).
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
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գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բութսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքն ազգ եստ). գոտ ին եր (ներքն ազգ եստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպ ան եր). ջերս ի (հագ ուստ). շրջազգ եստ
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.
կնգուղ ով վեր արկ ու (թիկն ոցն եր). մուշտ ակ
ներ. լող ափ ի զգեստն եր. լող ափ ի կոշ իկն եր.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստն եր. սաբ ոն եր (կոշ իկ). սանդ ալն եր.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագ ուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագ ուստ). լող ագլխ արկն եր. լող ավ արտ իք
ներ. լող ազգ եստն եր. բաղն իք ի խալ աթն եր.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմն ա
մարզության համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմա
կահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկ
ներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե
գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու համար.
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինս
ներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
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գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
երկարաճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմն ամարզական կիպ նստող զգեստ. կիմո
նո. թևքերով մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող
նյութեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեք
սային հագուստ. պաշտպանիչ մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր.
կպչուն կրծկալներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի սանրագ
զիչ 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.
թևկ ապ եր. ճարմ անդն եր տաբ ատ ակ ալն եր ի
համար. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտ ին եր ի համ ար. սպիտ ակ եղ են ի թվայ ին
կամ տառային դրոշմն եր. կեռիկներ կոշիկների
համար. քուղեր կոշիկների համար. զարդեր կոշ
կեղենի համար. կոշիկների մերակներ. թավաթել
(շքերիզային իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի
համ ար. ծամկ ալն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համ ար. հեր ակ ալն եր. ծամկ ալն եր. ցանց եր
մազերի համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազե
րից. սպիտակեղենի թվային դրոշմն եր. օձիքները
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի համար.
ճարմանդներ իրանակալների համար. տուփեր
կար ի պար ագ ան եր ի համ ար. մատն ոցն եր.
կեռիկներ ասեղնագործության համար. կեռիկներ
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(արդուզարդի իրեր). կայծակ – ճարմանդներ.
բարձիկներ գնդասեղների համար. կեղծ եզրա
շերտեր. ժաներիզներ (ասեղնագործ). մաքոքներ
ձկնորսական ցանցերի պատրաստման համար.
արհեստական ծաղիկներ. ծոպեր. արհեստական
մրգեր. հյուսքի տեսքով զարդարանքներ. ծոպեր
(արդուզարդի առարկաներ). զարդեր հագուստի
համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ
(ժանյակավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզա
յին իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմն եր.
արդ ուզ արդ ի ապր անքն եր, բաց առ ութ յամբ
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. դնովի
բեղեր. մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղծամ
ներ. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնելու միջո
ցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ մանա
ծագործական իրերի վերանորոգման համար.
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). փուփուլ
ներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի համար.
վարդ ակ ապ եր (շքեր իզ այ ին ժապ ավ ենն եր).
ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ պայուսակ
ների համար. ճարմանդներ կոշկեղենի համար.
արհեստական մազափնջեր. մախաթներ, բզեր
(դերձակային). ասեղնատուփեր. ասեղնակա
լիչներ. արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով
ասեղնագործված իրեր. ձգուն ժապավեններ.
ժապ ավ են աթ ել եր վերջն ամշ ակմ ան համ ար.
ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). կեռիկ
ներ իրանակալների համար. պսակներ արհես
տական ծաղիկներից. գնդասեղներ, բացառու
թյամբ ոսկերչական իրերի և բիժուտերիայի.
տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ մետ աղն երից.
տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկո
րատ իվ և ման ած ագ ործ ակ ան իրեր (արդ ու
զարդի ապրանքներ). համարանշաններ սպոր
տայ ին մրցում ն եր ի մասն ակ իցն եր ի համ ար.
կոճակ-խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի
համար. գլխարկներ մազերը ներկելու համար.
կպչուկ - ճարմանդներ. շքանշանի ժապավեններ.
ուսաբարձիկներ հագուստի համար. սեղմիչներ
հեծանվորդների տաբատների համար. ժապա
վեններ վարագույրների համար. խոպոպաթղ
թեր. կեռիկներ գորգերի համար. ուլունքներ,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի համ ար
օգտագործվողների. ասեղնագործական կամ
բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր (բացի
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մեքենայի մասերից). շինյոններ. մարդու մազեր.
մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական հարմարանքներ, բացի ձեռքի գործիքնե
րից. ապլիկացիա (արդուզարդի առարկաներ).
արհեստական բույսեր, բացառությամբ տոնա
ծառերի. հավաքակազմեր կարի համար. միջա
տաբանական գնդասեղներ. ասեղնագործական
ասեղներ. հուռութներ (կախազարդեր), բացի
թանկ արժ եք իրեր ի, բան ալ ին եր ի օղակն եր ի
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից.
ասեղթելիչներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
դրասանգներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
դրասանգներ լույսերով. Սուրբ ծննդյան արհես
տական պսակներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
պսակներ լույսերով. գլխարկի ժապավեններ.
մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեններ
և ժապավենակապեր նվերները փաթեթավորելու
համար. արդուզարդի ապրանքների ժապավե
նակապեր. գլխարկների գնդասեղներ, բացառու
թյամբ թանկարժեք իրերի. կպչուն ժապավեններ
կուրծքը բարձրացնելու համար. երկկողմանի
կպչուն ժապավեններ հագուստի համար.
դաս 27. լոգ ար ան ի գորգ իկն եր. պատ
վածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարմ նամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ուղեգոր
գեր ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից պատ
րաստված խսիրներ. գորգեր ավտոմեքենաների
համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող գորգեր.
պատ ի ոչ ման ած ագ ործ ակ ան պաստ առն եր.
լին օլ եո ւմ. հարթ ակն եր գորգ ած ածկ ույթն եր ի
համ ար. հատ ակ ի վին իլ այ ին պատվ ածքն եր.
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային
լեռնալանջերի համար. մանածագործական պաս
տառներ. հատակի հրակայուն գորգեր բուխարու
և խորովածի մանղալների համար. գորգեր յոգա
յով զբաղվելու համար. տատամի ուղեգորգեր.
պատի մանածագործական երեսպատվածքներ.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների համար.
ձկնորսության արհեստական խայծեր. հրապա
տիճն եր խաղ ալ իք ատրճ ան ակն եր ի համ ար.
խաղալիքներ ընտանի կենդանիների համար.
օղակներով խաղեր. Նոր տարվա արհեստական
տոնածառեր. աղեղներ նետաձգության համար.
պար ագ ան եր աղեղ ից արձ ակ ել ու համ ար.
դահ ուկն եր ի եզր ակն եր. ճոճ եր. գնդակն եր
խաղերի համար. տոնահանդեսների փուչիկներ.
բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի պահպանակ
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ներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). ձեռնոցներ հար
վածով նետելու համար (խաղի պարագաներ).
ծծակներով շշեր տիկնիկների համար. հեծան
վային վարժասարքեր. բիլ յարդի խաղագնդեր.
կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար.
հարմարանքներ բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ խաղե
րի համար. խաղալիքներ. կառուցելու խորանար
դիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի
համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրաց
ված չմուշկներով. մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և
սարքավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքա
մարտի ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապարուկ
ներ. կարժառներ օդապարուկների համար, հար
մար անքն եր օդապ ար ուկն եր ի պար անն եր ը
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստր ուկտ որն եր. լար եր ձեռն աթ իա կն եր ի
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության նշան
ներ). վահանակներ (սպորտային ապրանքներ).
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի մական
ներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. էքսպանդերներ
(վարժասարքեր). սպորտային սկավառակներ.
դոմինո (խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակ
ներ. շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճա
նակներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համ ար. ձկնորս ակ ան կոթ ավ որ ուռկ անն եր.
անիվ
ն երով կամ առանց անիվ
ն երի պայուսակ
ներ գոլֆի համ ար. անակնկալներ ով խաղ եր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թեն իս ի ցանց եր. դահ ուկ ակ ապ եր. տեգ եր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ. սպոր
տային որսատեգային հրացաններ. ձեռնոցներ
խաղերի համար. տարողություններ, բաժակներ
խաղ ազ առ եր ի համ ար. սպորտ այ ին սարք եր
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար. ձկնոր
սական կեռիկներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ).
տնային խաղեր. խաղեր. ցուցադրավահանակ
ներ թռչող թիրախների վրա կրակելու համար.
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). խայծեր որսորդու
թյան կամ ձկնորսության համար. ձկնորսական
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սարքեր. ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալ
ներ տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերա
կան դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակ
ներ. տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշ
տաբ մոդելներ. ձկնորսական կոճեր. լողաթա
թեր. ձկնորսական թարփիկներ (ձկնորսական
թակ արդն եր). լող ավ ազ անն եր (խաղ այ ին և
սպորտային իրեր). արհեստական ձյուն Նոր
տարվա եղևնիների համար. նետելու սպորտային
հարմարանքներ. անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ.
փոկի կաշի (դահուկների հենամակերևույթների
համար). կավե աղավ
ն իներ (թիրախներ). սեր
ֆինգի տախտակներ. տիկնիկների հագուստ.
տիկնիկների սենյակներ. սարքեր աճպարարու
թյան ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնոր
սական կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ներ ի համ ար. դահ ուկն եր. սեղ ան ի թեն իս ի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղա
նի խաղ), նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. օդաճն
շական խաղալիք ատրճանակներ. հրապատիճ
ներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զարդարանք
ներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի և հրուշա
կեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների
համ ար. բիլ յարդ ի խաղ ափ այտ եր (կիյ եր).
բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայրապանակ
ներ. բիլ յարդ ի սեղ անն եր. կանխ ավճ ար ով
աշխատող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սեր
ֆինգի համար. առագաստավոր տախտակներ
սերֆ ինգ ի համ ար. դելտ ապլ անն եր. սարք եր
խաղերի համար. մարմն ամարզական հարմա
րանքներ. սուսերամարտի զենքեր. սուսերա
մարտի դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ.
բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական ուսափո
կեր. արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). շարժա
կան մասերով խաղալիքներ. պարապլաններ.
պաշտպանիչ միջադիրներ (սպորտային հանդեր
ձանքի տարրեր). անվավոր տախտակներ սահե
լու համար. տոբոգաններ (խաղալիքներ). զսպա
նակվող տախտակներ (սպորտային պարագա
ներ). թավ շե արջուկներ. ջրային դահուկներ.
գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու
ազդանշանիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
խայծը բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարա
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գան եր). սեղ ան ի խաղ եր. տոն ավ աճ առ այ ին
կարուսելներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիք
ներ). պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավ
շյա խաղ ալ իքն եր. հարմ ար անքն եր օճառ ի
պղպջակներ բաց թողնելու համար (խաղալիք
ներ). տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիք
ներ). մականամարզության մահակներ. թիթեռ
նացանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով տախ
տակների համար. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից
(փազլներ). կայմեր առագաստով տախտակների
համար. ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարա
գաներ), ներկագնդակով խաղի համար զենք
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով
խաղ ի գնդիկն եր (ներկ ագնդ ակն եր ով խաղ ի
փամփ ուշտն եր) (սպորտ այ ին ապր անքն եր).
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. սար
քեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. մեկ
նարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան
փաթ իլն եր ով. փոկ եր ծանր ատլ ետ իկ այ ով
պարապողների համար (սպորտային ապրանք
ներ). բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմա
րանքներ հողի գնդեր ը տեղը դնելու համար
(գոլֆի պարագաներ). հրապուրաշվիկներ որսի
համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվ
ներ. միաս ահ ուկ ավ որ անվ ավ որ չմուշկն եր.
պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառա
վարվող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների
կողմից օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամու
ճակներ. պարսատիկներ (սպորտային ապրանք
ներ). կանխ ավճ ար ով աշխ ատ ող խաղ այ ին
ավտոմատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր.
կոնֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտա
վետ խայծեր որսորդության և ձկնորսության
համար. կամուֆլ յաժային էկրաններ (սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացական
հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ մոլեխա
ղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտո
մատներ). տոնական թղթե գլխարկներ. պահող
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի նիշեր
մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող շերտով
վիճ ակ ահ ան ութ յան տոմս եր, սքրեչ-քարտ եր
վիճակահանության համար. փափուկ խաղալիք
ներ. ցատկահարթակներ (բատուտներ). ձողեր
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ցատկելու համար. թևակապեր լողի համար. լողի
գոտիներ. լողի բաճկոնակներ. ավտոմատներ
տես ախ աղ եր ի համ ար. հեղ ուկ աբ յուր եղ այ ին
էկրաններով դյուրակիր խաղեր. արկադային
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. խաղերի
կոնսոլների կառավարման վահանակներ. մոդել
ներ (խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիք
ներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենա
ներ գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավարման
վահ ան ակն եր. պայ ուս ակ-սայլ ակն եր գոլֆ ի
համար. սերֆինգի թիավարելու տախտակներ.
օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և կայունա
րարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի համար.
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ
ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). խաղա
լիք ռոբոտներ. խաղագնդակների օդամղման
պոմպերի ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմա
րեցված խաղագնդակների համար. մանկիկների
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար ծածկո
ցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվ
ն եր մանուկների
համար. կոսմետիկական միջոցներ նմանակող
խաղալիքներ. փչովի լողաններ լողավազանում
լողալու համար. գեղարվեստական մարմն ամար
զության ժապավեններ. շրխկաններ երեկույթ
ների համար. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտ
ման համար. խաղալիք խմորազանգված. շար
ժական խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում
են հեռ ահ աղ որդ ակց ութ յան գործ առ ույթն եր.
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների
գոտ ին եր. լող աթ ևե ր ջրաս ուզմ ան համ ար.
թաղանթավոր 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 ամորձա
կալն եր սպորտ ի համ ար. պիտ ակն եր գոլֆ ի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված սեր
ֆինգ ի տախտ ակն եր ի համ ար. հակ ասթր ես
խաղալիքներ.
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
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ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձր ուկն եր (անչ ոո ւս). գետն ընկ ույզ ի 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
մայ ին մշակմ ան ենթ արկվ ած բանջ ար եղ են.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթն ամթ երք). պան իրն եր. շաք ար ապ ատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մանն եր. խուրմ ա. կաթ. անկ ենդ ան խեցգ ե
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 օմարներ.
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ.
անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային սոսինձ.
խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բանջարե
ղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշ
ռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային
շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ (անկեն
դան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին.
ցիտրուսային ջեմ. սննդային ոսկրածուծ. անկեն
դան խեց եմ որթն եր. անկ ենդ ան միդ իան եր.
արմավենու սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ.
ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածո
յացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյ
թունի սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկ
տիններ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ.
աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. բանջա
րեղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ.
մրգային աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ.
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անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային
ճարպեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարական նպա
տակների համար. ծեծած նուշ. մշակված գետ
նընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ.
կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. սպիր
տի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան սղո
ցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված ձուկ.
պահածոյացված միս. անկենդան մանր ծովա
խեցգետիններ. խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի
շոռ). հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի
բներ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. մրգային պահածո
ներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կար
տոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված
ծով այ ին ջրիմ ուռն եր. թեթ և նախ ուտ եստն եր
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված սեր
մեր. սննդի համար պատրաստված հալվե վերա.
պահ ած ոյ ացվ ած սխտոր. պրոտ եին ի բարձր
պարունակությամբ կաթ. կտավատի սննդային
յուղ. ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի
չիպսեր. լեցիտին խոհարարական նպատակների
համար. կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական
նպատ ակն երի համար. կոմպ ոտն եր. խտաց
րած կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորու
մով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
գետնընկույզի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. նշի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացված
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված
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հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի օղակներ.
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական նպա
տակների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. առաջին
սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմ
քով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմոր ագնդ իկն եր. նրբերշ իկն եր հոթ-դոգ եր ի
համար. խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների
վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար.
կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմ
քով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
բնական կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ.
մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ բան
ջարեղենով պատրաստված կերակուր). տեմպե.
սատե. մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր.
ռատատույ. բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպի
տակ պուդինգ. կասուլե. շուկրուտ. քերած կար
տոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով
կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. մրգային խտա
ծոներ սնունդ պատրաստելու համար. հացին
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար խոհարարական նպատակների համար.
անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճայ ին բուր ավ ետ ար արն եր. անուշ աբ ույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
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կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապ ար ի թուփ. կար ամ ելն եր (կոնֆ ետն եր).
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային արտադ
րանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխա
րին իչ). թեյ. շոկ ոլ ադ. նշակ արկ անդ ակն եր.
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքարով
հրուշ ակ եղ են. եգիպտ աց որ են ի փաթ իլն եր.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնակ ան քաղցր ացն ող նյութ եր. ամոք անք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկ ան եր (հրուշ ակ եղ են). պետ իֆ ուրներ
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ հրու
շակեղենի համար (բացառությամբ եթերային յու
ղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամո
քահունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարա
րական 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
համ ար. մակ ար ոն (թխվածք). մակ ար ոնն եր.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ,
կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրա
վենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ. գարեձավար.
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորե
ղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք).
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի.
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ.
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձա
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վար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտե
տով կարկանդակներ. տնային պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց.
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացառու
թյամբ եթերային յուղերի. բուրավետարարներ
ըմպելիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված վար
սակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլ
ներ. վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմ
քով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի փոխարի
նիչներ. բյուրեղացված նաբաթ շաքար. փաթիլ
ներ (հացահատիկային արտադրանք). չոու-չոու
(համեմունք). կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստ
րակտ) սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք).
մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշա
կային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համ եմ ունք). գարն ան այ ին ռուլ ետ. տակ ոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպե
լիքն եր. համ եմ ունքն եր աղց անն եր ի համ ար.
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր.
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար.
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջ ար ան ոց այ ին խոտ եր (համ եմ ունքն եր).
արիշտայի հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
շոկ ոլ ադ այ ին մուս եր. աղանդ եր այ ին մուս եր
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պես
տո. բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարա
կելու համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ
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օգտագործելու համար. հացահատիկային սալիկ
ներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլ յուտ են այ ին հավ ել ույթն եր խոհ ար ար ակ ան
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու 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.
ջրիմ ուռ ով փաթ աթվ ած պատր աստ ի բրինձ.
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտ ագ ործ ել ու համ ար. քնջութ ի սերմ ն ահ ա
տիկներ (համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մշակված կինոա.
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի
ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձո
րի սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի
կրեկ երն եր. կիմչի յուղ աբլ իթն եր. սառեցված
տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչա
ռությունը թարմացնող անանուխի կոնֆետներ.
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա
ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի.
հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլ
ներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
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ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ. նարն
ջի ծաղկաջուր խոհարարական նպատակների
համար. մրգային սառույցներ. նուգա. հարիսա
(համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ.
չմշակված ընկույզներ (պտուղներ). գազանանո
ցում պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուն
ներ. անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնա
ծառեր. ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ
հատապտուղներ. աղ անասունների համար.
թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ
բնափ այտ. փայտ ի տաշ եղ փայտ ազ անգվ ած
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ.
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ.
սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ)
(կեղծ ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ.
չմշակվ ած շագ ան ակն եր. կիր անասն ակ եր ի
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճար
ճատուկ. գալետներ շների համար. չմշակված
կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան
ընկույզ. կերեր թռչունների համար. կանճրակի
քուսպ անասունների համար. թարմ վարունգ.
գայլուկի կոներ. թեփից խառնակեր անասուն
ների համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ.
թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումն եր. պսակներ
թարմ ծաղիկներից. թխսամեքենայի ձվեր. ցան
կածածկ. օղեթորման մնացորդներ (անասնա
կեր). դիրտ. ցեղական անասուն. կենդանիներին
բտելու պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անաս
նակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորաց
րած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար.
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող.
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական
նպատակների համար. հացահատիկ (հացաբույ
սեր). հացահատիկային կերաբույսեր կենդանի
ների համար. սերմեր տնկելու համար. ձավա
րեղեն ընտանի թռչունների համար. բարկահամ
թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայլուկ. կոլա
ընկույզներ. թարմ սալաթ-կաթնուկ. թարմ ոսպ.
կերային խմորիչներ. խցանակեղև. կտավատի
ալ յուր (խար). փռոցներ կենդանիների համար.
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տորֆ կենդանիների փռոցների համար. եգիպ
տացորեն. եգիպտացորենի քուսպ անասունների
համար. ածիկ գարեջրագործության և օղեթոր
ման համար. մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ.
ալ յուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. թարմ
նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչուն
ների համար. ծղոտ փռոցների համար. ծղոտ
(անասնակեր). արմավենի (արմավենու տերև
ներ). արմավենիներ. թեփից լափ անասունների
համար. կենդանի ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու
կոներ. պատիճավոր տաքդեղ (բույս). չորացրած
բույս եր դեկ որ ատ իվ նպատ ակն եր ի համ ար.
թարմ պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտո
ֆիլ. պատր աստ ուկն եր ընտ ան ի թռչունն եր ի
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար.
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող.
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան.
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ
գետնասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կեն
դանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանի
ների կեր). նուշ (պտուղներ). թարմ գետնընկույզ.
գետն ընկ ույզ ի ալ յուր անասն ակ եր ի համ ար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համ ար. հաց աբ ույս եր ի մշակմ ան արգ աս իք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ
(կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի միդի
աներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյակային
կենդանիների համար. չմշակված կեղ. կենդանի
լանգուստներ. որոճվածք կենդանիների համար.
ըմպելիքներ սենյակային կենդանիների համար.
ձկան ալ յուր կենդանիների կերի համար. չմշակ
ված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). ավազապատ թուղթ սենյակային կեն
դանիների փռոցների համար. բուրավետացված
ավազ սեն յակ այ ին կենդ ան ին երի փռոցն եր ի
համար. հալվ ե վերայ ի բույսեր. թարմ սպա
նախ. կտավատի սերմեր կենդանիների կերի
համար. ալ յուր կտավատի սերմերից անասնա
կերի համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի
համար. թարմ արտիճուկ. կենդանի ծովատա
ռեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի սարդինա
ներ. կենդանի թյուննոս. թարմ սխտոր. թարմ
դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր սննդի
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համար. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. կեն
դանի անձրուկներ. ուտելի կենդանի միջատներ.
չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաք
րած կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. կեն
դանի կակղամորթներ. սառեցումով չորացրած
խայծեր ձկնորսության համար. ուտելի թարմ
ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ
հատիկներ. կանեփի բույս. չմշակված կանեփ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղպեղի
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. կաթնա
շիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակ
ներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտադ
րելու համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր.
քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշա
րակներ լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու.
խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզի
ներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդ
ների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով
կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի
կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով հարս
տացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե
ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի.
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դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգայ ին լուծ ամզ ուքն եր. դառ ը թրմօղ ին եր.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ
(բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով ստաց
ված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպե
լիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղո
ղի չանչերից. տանձօղի. սակե. վիսկի. սպիր
տային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնա
կազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգ ար ետն եր ի ծայր ապ ան ակն եր. ֆիլտր եր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամ որճ եր. ծխախ ոտ աթղթ եր ի գրքույկն եր.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախ ոտ. սիգ արն եր. սիգ ար ակտր իչ մեք ե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգ ար ետն եր ի, ծխագլ ան ակն եր ի համ ար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգ արետ ի մուշտ ուկն երի ծայրապ ան ակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկ ին եր ի բռնիչն եր. անոթն եր ծխախ ոտ ի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփ եր. մոխր ամ անն եր ծխողն եր ի համ ար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարարնե
րով տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխողների համար բերա
նի ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ,
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգա
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րետների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար հար
մարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
դաս 35. օգն ութ յուն գործ ար ար ութ յան
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. ներմուծման-արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ. առևտրային տեղեկատվության գործակա
լութ յունն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ինքն արժ եք ի
վերլուծություն. գովազդային նյութերի տարա
ծում. լուսապատճենահանման ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապար ատն եր ի վարձ ույթ. հաշվ ապ ահ ակ ան
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվ
ն երի վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհր
դատվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն
գործ ար ար ութ յան կառ ավ արմ ան հարց եր ով.
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության կազմակերպման հարցերով. գովազ
դայ ին տեքստ եր ի հրատ ար ակ ում. գով ազդ.
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի,
իրադրության) հետազոտություններ. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռ ուստ ագ ով ազդ. հաղ որդ ագր ութ յունն եր ի
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). ցու
ցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գործակա
լությունների ծառայություններ. գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայություն
ներ. մանեկենների ծառայություններ ապրանք
ները գովազդելու կամ խրախուսելու համար.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
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տություններ. տվյալների ավտոմատացված հիմ
նապ աշ արն եր ի վար ում. մասն ագ իտ ակ ան
խորհրդատվություն գործարարության ասպարե
զում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցահան
դեսն եր ի կազմ ակ երպ ում առևտր այ ին կամ
գով ազդ այ ին նպատ ակն եր ով. գործն ակ ան
տեղեկատվության տրամադրում. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխատակից
ների հաստիքների համալրում. ձեռնարկություն
ները տեղափոխելու հետ կապված վարչական
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժան
դակություն երրորդ անձանց համար. քարտու
ղարական ծառայություններ. հարկային հայտա
րար ագր եր ի կազմ ում. հեռ ախ ոս ազ անգ եր ին
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. լրագ
րեր ի բաժ ան որդ ագր ութ յան կազմ ակ երպ ում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. հյու
րան ոց այ ին գործ ուն եո ւթ յան կառ ավ ար ում.
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառ ավ ար ում. տեղ եկ ատվ ութ յան հավ աք ում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարնե
րում. տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
առևտրական տոնավաճառների կազմակերպում.
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար
կատերերին ապրանքներով ապահովում). տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայլե
րում երր որդ անձ անց համ ար. գով ազդ այ ին
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատ
վության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցու
ցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողնե
րին առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. հեռահաղոր
դակցական ծառայությունների բաժանորդագ
րում երրորդ անձանց համար. գնման պատվեր
ների մշակման գործընթացների կառավարում.
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա
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ների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի
ծառ այ ութ յունն եր (առևտր այ ին (կոմ երց իո ն)
օգնություն). հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրա
մադրում. գովազդային տեքստերի խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում. գովազդի մանրակերտում. երաշխա
վորների որոնում. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկ
ների գործունեության կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկա
կան պար ագ ան եր ի մանր ած ախ վաճ առք.
վաճ առք ի ցուց ադր ափ եղկ եր ի (ստենդն եր ի)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայ
քերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտր այ ին միջն որդ այ ին ծառ այ ութ յունն եր.
արտահաստիքային աշխատողների գործունեու
թյան կառավարում. առևտրային գործարքների
համ աձ այն եց ում և կնքում երր որդ անձ անց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվ յալներ ի նոր ացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրային
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում. գործա
րար տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայ
քերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողն եր ի և վաճ առ ողն եր ի համ ար առց անց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային հաս
կացությունների մշակում. արտաքին վարչական
կառավարում ընկերությունների համար. հարկա
յին հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. գովազդային վահանակների
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում այլ
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադ
րում. հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
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սպառ ողն եր ի հավ ատ արմ ութ յան ծրագր եր ի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների գրանցում. գրանցամատյան
ների տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում միջնորդական բիզնես-ծառայություն
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի արտադ
րություն. հասարակության հետ հաղորդակցման
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն. խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ.
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռում ն եր ի հով ան ավ որմ ամբ ապր անքն եր ի և
ծառ այ ութ յունն եր ի խթան ում. մրցակց այ ին
հետ ախ ուզ ակ ան ծառ այ ութ յունն եր. շուկ այ ի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
ման համար մանրածախ առցանց ծառայություն
ներ. հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. նախա
պես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախա
յին մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարու
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակ ութ յուն մրցույթ ի հայտ եր ի վեր աբ եր յալ.
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային ապա
հովման հրապարակման շրջանակներում. լրատ
վամիջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
կորպորատիվ հաղորդակցության ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքավորումն երի վար
ձույթ համատեղ աշխատանքային պայմաննե
րում. առևտրային լոբբիստական ծառայություն
ներ. օգտագործողների կարծիքների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներ ով. օգտ ագ ործ ողն եր ի վարկ ան իշն եր ի
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի
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ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային նպատակներով. վարչական ծառայու
թյուններ բժշկական ուղղորդման համար. բոլոր
վեր ը նշված ապր անքն եր ի մանր ամ եծ ած ախ
առևտուր.
դաս 36. ապահ ով ագր ութ յուն դժբախտ
պատ ահ արն եր ից. տար աժ ամկ ետ մարմ ան
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.
բանկ այ ին ծառ այ ութ յունն եր. անշ արժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահ ար անն եր ում. դրամ ահ ավ աքն եր ի կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսական գնահատումն եր (ապահովագրու
թյուն, բանկային գործառնություններ, անշարժ
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական ծառա
յութ յունն եր. ֆին անս ավ որ ում. ֆին անս ակ ան
կառավարում. փոխատվության տրամադրում
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակ ել ի ֆոնդ ի կառ ավ ար ում. ապահ ով ագ
րութ յուն հրդեհ ից. բնակ ար անն եր ի վարձ ա
կալություն. ֆերմաների և գյուղատնտեսական
ձեռնարկությունների վարձակալություն. առող
ջության ապահովագրություն. ապահովագրու
թյուն դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփո
թեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական
վարձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործությունների
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գնահատում. վճարագրերի իսկության ստուգում.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.
խորհրդատվություն ապահովագրության հար
ցեր ով. սպաս արկ ում վարկ այ ին քարտ եր ով.
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական
միջ ոցն եր ի փոխ անց ում էլեկտր ոն այ ին հաշ
վարկների համակարգով. ֆինանսական տեղե
կատվության տրամադրում. ապահովագրության
հարց եր ով տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում.
թանկ արժ եք իրեր ի գնահ ատ ում. դրամ ագ ի
տական իրերի գնահատում. վարձակալական
վճարների գանձում. դրոշմանիշների գնահա
տում. արժեթղթերի թողարկում. արժեքավոր
իրերի պահպանություն. բորսայական գնան
շումն եր. վարկային քարտերի թողարկում. գրա
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք).
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). վերա
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
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 ազատվածների
համար երաշխավորման ծառայություններ. տար
բեր մասնագետների համատեղ աշխատանքի
համար գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսա
կան գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբե
րյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատումն եր. ֆինանսական
հետազոտություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ. վիրտուալ արժույթների
էլեկտրոնային փոխանցում. մտավոր սեփակա
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նության ակտիվ
ն երի ֆինանսական գնահատում.
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. էլեկտրոնա
յին դրամապանակներով վճարման ծառայու
թյուններ. վիրտուալ արժույթների ֆինանսական
փոխանակումն եր.
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչական
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրասար
քերի տեղադրում և վերանորոգում. վերելակ
ների տեղադրում և վերանորոգում. ասֆալտա
պատում. ավտոմեքենաների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ինքնաթիռների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
շենքերի ներսի մաքրում. լվացքատների ծառա
յություններ. գոլորշու կաթսաների մաքրում և
վեր ան որ ոգ ում. այր իչն եր ի վեր ան որ ոգ ում և
տեխն իկ ակ ան սպաս արկ ում. բուլդ ոզ երն եր ի
վարձույթ. գրասենյակային սարքավորումն երի
և տեխն իկ այ ի տեղ ադր ում, վեր ան որ ոգ ում
և տեխն իկ ակ ան սպաս արկ ում. հրդեհ այ ին
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
հակ աառ ևա նգմ ան համ ակ արգ եր ի տեղ ադ
րում և վերանորոգում. կահույքի պաստառների
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական
սպաս արկ ում և վեր ան որ ոգ ում. շին ար ար ա
կան տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն.
հագ ուստ ի վեր ակ անգն ում. ջեռ ուցմ ան սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների մաքրում.
անկիզելի պահարանների վերանորոգում և տեխ
նիկական սպասարկում. օդորակման կայանք
ների տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու
թյուն. ստորջրյա շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորումն երի տեղադրում.
շենք եր ի քանդ ում. հակ ակ ոռ ոզ իակ ան մշա
կում. ախտահանում. ցուցանակների ներկում
և նորացում. պահեստների կառուցում և վերա
նոր ոգ ում. շին ար ար ակ ան կառ ուցվ ածքն եր ի
հերմետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ.
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
տրանսպորտային միջոցների յուղում. հագուստի
մաքր ում. ժամ աց ույցն եր ի վեր ան որ ոգ ում և
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խնամք. արդյունաբերական ձեռնարկություն
ների կառուցում. ոռոգման սարքավորումն երի
տեղ ադր ում և վեր ան որ ոգ ում. կառ ույցն եր ի
մեկ ուս աց ում. տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. մեքե
նայ ակ ան սարք ավ որ ում ն եր ի տեղ ադր ում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի
վերականգնում. ծովապատնեշների կառուցում.
հագուստի արդուկում գոլորշիով. խողովակա
շարերի, նավթամուղների կառուցում և տեխ
նիկական սպասարկում. պատերի պաստառա
պատում. անձրևի հովանոցների վերանորոգում.
արևի հովանոցների վերանորոգում. կահույքի
պաստառապատում. ներքին և արտաքին ներ
կարարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխատանք
ներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական տեխ
նիկական աշխատանքներ. տրանսպորտային
միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում.
նավ ահ անգ իստն եր ի կառ ուց ում. կրծողն եր ի
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի վերա
կանգնում. սառնարանային սարքավորումն երի
տեղադրում և վերանորոգում. սպիտակեղենի
արդուկում. կրկնական անագապատում` կլա
յեկում. գամում. տրանսպորտային միջոցների
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկման կայան
ներ (վառելիքով լցավորում և սպասարկում).
հեռախոսների տեղադրում և վերանորոգում.
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի տեխն իկ ակ ան
սպասարկում. լաքապատում. տրանսպորտային
միջոցների մաքրում. վնասված տրանսպորտային
միջոցների վերանորոգում. մաքրող մեքենաների
վարձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական փայտամածների մոնտաժում.
աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի մաք
րում. չոր մաքրում. շինարարության հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. վերանորոգ
մանը վերաբերող տեղեկատվության տրամադ
րում. դանակների սրում. լեռնահանքային օգտա
կար հանածոների արդյունահանում. հանքերի
շահ ագ ործ ում. ճան ապ արհն եր ի սալ արկ ում.
զմռնիտ ե թղթով մշակ ում. ստորջր յա վեր ա
նորոգման աշխատանքներ. շենքերի մաքրում
(արտաքին մակերևույթների). դողածածկանների
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ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում).
հոր ատ անցք եր ի հոր ատ ում. տոն ավ աճ առ ա
յին կրպակների և տաղավարների կառուցում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումն երի
աշխ ատ անք ում խանգ ար ումն եր ի վեր աց ում.
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված շարժիչների
վերանորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկն եր ի վարձ ույթ (շին ար ար ակ ան սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների վերականգնում. երաժշ
տական գործիքների վերականգնում. դռների և
պատուհանների տեղադրում. լողավազանների
խնամք. տոներային քարթրիջների լիցքավորման
ծառայություններ. խորհրդատվություն շինարա
րության հարցերով. ատաղձագործական աշխա
տանքներ. նավթի և գազի խորը հորատանցքերի
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի վարձույթ.
լվացքի մեքենաների վարձույթ. էլեկտրահա
ղորդման գծերի վերանորոգում. տրանսպոր
տային միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
անիվ
ն երի հավասարակշռման ծառայություններ.
երաժշտական գործիքների լարում. մալուխների
անցկացում, տեղադրում. բժշկական գործիքների
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման
ծառայություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տես ակ ան, ակվ ակ ուլտ ուր այ ի, այգ եգ ործ ա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտր իկն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ջրհեղ եղ ից
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
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կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ.
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռ ախ ոս ակ ապ. բաժ ան որդ այ ին հեռ ագր ա
կապի (տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռախո
սակապ. համակարգչային տերմինալներով իրա
գործվող կապ. համակարգչի միջոցով հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխանցում.
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. ֆաքսի
միլային կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոն այ ին կապ ի այլ միջ ոցն եր ի օգտ ագ ործ
մամբ). հաղորդագրությունների փոխանցման
ապարատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ.
մոդեմն երի վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություններ).
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. հեռահաղորդակցական միացում
ների և երթուղավորման ծառայություններ. հեռա
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
համացանցի հասանելիության ժամանակի վար
ձույթ. հեռուստախանութների ծառայություններ
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի
ների ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողով
ն 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. տվ յալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամ ատ ակ ար ար ում. ավիափ ոխ ադր ում ն եր.
սանիտարական փոխադրումն եր. տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի քարշ ակ ում վնասվ ածք ի
դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո
մոբ իլ այ ին փոխ ադր ումն եր. ավտ ոբ ուս այ ին
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փոխադրումն եր. զբոսանավերի ծառայություն
ներ. ջրային տրանսպորտի վարձույթ. սառցա
հատային ծառայություն. փոխադրումն եր բեռ
նատար ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով.
փոխադրումն եր սայլային տրանսպորտով. երկա
թուղ այ ին փոխ ադր ում ն եր. ձիեր ի վարձ ույթ.
փաթեթավորված բեռների առաքում. բեռների
տեղ ափ ոխ ում. ապր անքն եր ի կշռաբ աշխ ում.
ծովային բեռնափոխադրումն երի միջնորդություն.
կրուիզների կազմակերպում. տրանսպորտային
ծառ այ ութ յունն եր տես արժ ան վայր եր ի դիտ
ման համար. բեռնաթափման աշխատանքներ.
ապրանքների առաքում. ապրանքների պահ
պան ութ յուն. ջրաբ աշխ ում. էլեկտր աէն երգ ի
այ ի բաշխ ում. ջրանցքն եր ի ջրարգ ել ակն եր ի
կառավարում. ավտոմոբիլների կայանատեղերի
ծառայություններ. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վարձույթ.
փոխադրում լաստանավերով. փոխադրումն եր
գետային տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանք
ների փոխադրում նավերով). նավավարձակա
լում. ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի համար
կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. երկա
թուղային գնացքակազմի (վագոնների) վար
ձույթ. վագոնների վարձույթ. կահույքի փոխադ
րում. տրանսպ որտ այ ին ծառ այ ութ յունն եր.
փոխադրումն եր ջրային տրանսպորտով. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորային
փոխադրումն եր. նավատարի ծառայություններ.
քարշակում. խորտակված նավերի վերհանում.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրագ
րում. ունեցվածքի փրկության ծառայություններ.
տաքս ի ծառ այ ութ յուն. տրամվ այ ով փոխ ադ
րումն եր. բեռների առաքում. ծովային փոխադ
րումն եր. զրահապատ տրանսպորտով փոխադ
րումն եր. ճան ապ արհ որդն եր ի փոխ ադր ում.
թափոնների փոխադրում և պահում. փոխադրում
տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. նավակների պահ
պանություն. միջնորդություն նավավարձակալ
ման դեպքում. միջնորդություն փոխադրումն երի
դեպքում. վարորդների ծառայություններ. սուր
հանդ ակ այ ին ծառ այ ութ յունն եր (նամ ակն եր ի
կամ ապրանքների առաքում). ապրանքների
պահեստավորման վերաբերյալ տեղեկատվու
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թյան տրամադրում. փոխադրումն երի հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. ջրասուզակի
զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի սուզազգեստ
ների վարձույթ. ապրանքների պահպանման
բեռն արկղ եր ի վարձ ույթ. տրանսպ որտ այ ին
միջ ոցն եր ի համ ար փակ կայ ան ատ եղ եր ի
վարձույթ. փրկարարական գործողություններ
(տրանսպորտ). տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում. ճանապարհորդությունների ամրագ
րում. ստորջրյա փրկարարական աշխատանք
ներ. ապրանքների փաթեթավորում. փոստային
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով պատ
վիրվ ած ապր անքն եր ի առաք ում. էներգ իայ ի
բաշխում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ.
անվասայլակների վարձույթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստ աթղթ եր ի պահպ ան ում էլեկտր ոն այ ին
սարքերի վրա. հրթիռների արձակում երրորդ
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. նամա
կագր ութ յան նախ ավճ ար ում. երթ ևեկ ութ յան
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման ծառա
յություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. թռչող
սարքերի վարձույթ. փոխադրում բեռնանավե
րով. ավտոբուսների վարձույթ. թռչող սարքերի
շարժ իչն եր ի վարձ ույթ. թանկ արժ եք իրեր ի
փոխադրում հսկողության ներքո. նավագնացա
կան համակարգերի վարձույթ. ճանապարհոր
դության երթուղու վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. նվերների փաթեթավորում. տրակ
տորների վարձույթ. երկրորդային հումքի հավա
քում (տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա
րանների վարձույթ. բանկոմատների համալրում
կանխիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձ անց համ ար ուղևոր ափ ոխ ադր ում ն եր ի
կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղ աք աց իակ ան դրոնն եր ի ղեկ ավ ար
ման ծառայություններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղ
թերի կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինոժա
պավենների մշակում. օդի մաքրում. մագնիսա
ցում. մանածագործական իրերի վերջնամշա
կում. թղթի վերջնամշակում. արծաթապատում.
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գործվածքների սպիտակեցում. փայտանյութի
մշակ ում. գործվ ածքն եր ի եզր եր ի մշակ ում.
զոդ ում. հագ ուստ ի կար ում. կադմ իո ւմ ապ ա
տում. գործվ ածքն եր ի փայլ արդ ում. բրուտ ա
գործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում.
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ մետաղ
ներով. կաշվի ներկում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. նկարների տպագրում.
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում.
ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալվանապատում.
անագապատում. մորթիների ձևակերտում ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մոր
թիների մշակում հակացեցային միջոցներով.
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. սննդամ
թերքի ապխտում. գալվանացում. փորագրում.
գործվածքների մշակում ջրամերժություն հաղոր
դելու համար. գործվածքների մշակում հրակա
յունություն հաղորդելու համար. գործվածքների
մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու համար.
բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինացում).
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների
մխում. ալ յուր ի աղաց ում. նիկ ել ապ ատ ում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. ողոր
կում հղկանյութերով. կազմարարական աշխա
տանքներ. նյութերի ռանդում. թամբագործական
աշխատանքներ. դերձակների ծառայություններ.
դաբաղում. խրտվիլակների խծուծում. ներկման
ծառայություններ. մանածագործական իրերի
ներկում. գործվածքների, մանածագործական
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի մշա
կում հակացեցային միջոցներով. գործվածքների
ներկ ում. թղթի մշակ ում. ապակ եգ ործ ակ ան
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի մշա
կում. ապակիների երանգավորում մակերևութա
յին ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. անտառանյութի հատում
և մասնատում. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. գործվածքների նստեցում. մորթիների
փայլ եց ում. մորթ ին եր ի կոկ ում. մորթ ին եր ի
ներկում. օդի հոտազերծում. օդի թարմացում.
մոնտաժման-հավաքման աշխատանքներ ըստ
պատվերի երրորդ անձանց համար. գեղարվես
տական աշխատանքների շրջանակում. գալվա
նական ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյու
թերի մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. օպտիկական ապակու հղկում.
լուսանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
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զտարկ ում. անաս ունն եր ի սպանդ. մաքր ամ
շակում. թափոնների մշակում(վերամշակում).
հագուստի ձևափոխում. պղնձապատում. ռետի
նացում (նյութերի մշակում). ատամն ատեխնիկ
ների ծառայություններ. էներգիա արտադրելու
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ.
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և թափոն
ների այրում. գունաբաժանում. բանալիներ պատ
րաստելու ծառայություններ. վնասակար նյութերի
ակտիվազերծում. վիմագրություն. մետաղների
ձուլում. պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների
վարձույթ. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկար
չակ ան հոր ինվ ածք ի կազմ ում. մետ աքս ատ
պություն. թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում.
սառնապահպանման ծառայություններ. ավազա
շիթային մշակման ծառայություններ. շոգեկաթ
սաների վարձույթ. թափոնների վերականգնում.
եռակցման աշխատանքներ. ավտոմեքենաների
ապակիների երանգավորում. երրորդ անձանց
համ ար 3D տպագր ութ յուն ըստ պատվ եր ի.
գարեջրի եփում երրորդ անձանց համար. հացի
արտադրություն ըստ պատվերի. սննդամթերքի
և խմիչքների պաստերիզացում. գինու արտադ
րություն երրորդ անձանց համար. խորհրդատ
վություն գինեգործության ոլորտում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառա
յություններ. զվարճությունների ծառայություններ.
կենդանիների վարժեցում. կինեմատոգրաֆիա
կան սարքավորումն երի վարձույթ. համերգա
վարների ծառայություններ. կինոստուդիաների
ծառայություններ. կրկեսային կատարումն երի
ներկ այ աց ում. մրցույթն եր ի կազմ ակ երպ ում
(ուսումն ական կամ զվարճալի). հեռակա ուսու
ցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. դեկո
րացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի համար.
ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի
ռադ իոհ աղ որդ ում ն եր. տեքստ այ ին նյութ եր ի
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային
նյութ եր ի. կրթադ աստ իար ակչ ակ ան ծառ ա
յութ յունն եր. ձայն ագր ութ յունն եր ի վարձ ա
կալ ություն. կին ոֆ իլմերի վարձ ույթ. ֆիլմեր ի
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային
ֆիլմերի. մարմն ամարզության ուսուցում. գրքերը
դուրս տալու հնարավորությամբ գրադարան
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ների ծառայություններ. գրքերի հրատարակում.
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների վար
ձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ.
երաժշտ ասր ահն եր ի ներկ այ աց ում ն եր. նվա
գախմբ եր ի ծառ այ ութ յունն եր. թատ եր ակ ան
ներկայացում ներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն եր.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. կեն
դանաբանական այգիների ծառայություններ.
սպորտային սարքերի տրամադրում. նկարիչ
ներ ին մոդ ելն եր տրամ ադր ող գործ ակ ալ ու
թյունների ծառայություններ. շարժական գրա
դար անն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. խաղ ատն եր ի
ծառայություններ (խաղեր). ակումբների ծառա
յութ յունն եր (զվարճ ութ յուն կամ կրթութ յուն).
կոլոքվիումն երի կազմակերպում և անցկացում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողով
ն երի (կոնգրեսների) կազմակերպում
և անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ.
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. քննությունների անցկա
ցում. զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղե
կատվության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա
յութ յունն եր. գոլֆ ի դաշտ եր ի տրամ ադր ում.
առող ջ ութ յան ակումբն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
(առողջարար և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (զվարճություն
ներ). թատերականացվ ած ներկայացում ն եր.
կինոթատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րեր ի կազմ ում. գործն ակ ան հմտութ յունն եր ի
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառ այ ութ յունն եր (շնորհ անդ եսն եր, ցուց ա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում. ստորջր յա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային
սաք ավ որ ում ն եր ի վարձ ույթ, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտ այ ին ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր.
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գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիումն երի) կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային միջոցառում
ների ժամկետների պլանավորում. կրթության
գիշ եր օթ իկ դպրոցն եր. վարպ ետ աց դասեր ի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). գեղեց
կության մրցույթների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում.
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի կազմա
կերպում. պարահանդեսների կազմակերպում.
ներկայացումն երի կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ). խաղադահլիճների
ծառ այ ութ յունն եր ի տրամ ադր ում. ձայն այ ին
սարքավորումների վարձակալություն. լուսա
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ
հեռուստաստուդիաների համար. թենիսի կոր
տերի վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցե
նարներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտաժում.
գրքերի և պարբերականների առցանց հրա
պարակում. հրապարակումն եր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգնությամբ. ենթագրերի կատարում. համա
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց տրա
մադրվող խաղային ծառայություններ. կարաոկե
ծառայություններ. երաժշտության ստեղծագոր
ծում. գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա
յություններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտր ոն այ ին առց անց հրապ ար ակ ում ն եր ի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուս անկ արչ ութ յուն. մասն ագ իտ ակ ան
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). տեքս
տերի խմբագրում. համերգների կազմակերպում
և անցկացում. գեղագիրների ծառայություններ.
հրապ ար ակ ում ն եր ի մանր ակ երտ ում, բաց ա
ռութ յամբ գով ազդ այ ինն եր ի. նոր աձ ևո ւթ յան
ցուց ադր ութ յան կազմ ակ երպ ում ժամ անց ի
նպատ ակ ով. մարզ իչն եր ի, դասուս ույցն եր ի
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յութ յունն եր. բան ավ որ թարգմ ան ութ յունն եր.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
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րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիր
տուալ ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամ ադր ում «տես ան յութ ըստ պահ անջ ի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստատե
սային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ
պահանջի» ծառայության միջոցով. սադո (ճապո
նական թեյի ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների
վարձույթ. սենյակային ակվարիումն երի վար
ձույթ. լեռնային զբոսաշրջության իրականացում
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. գեղարվեստի պատկերաս
րահների կողմից ներկայացվող մշակութային,
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.
կինովարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսու
ցում). հատուկ պահանջներով օգնականների
կողմ ից տրամ ադրվ ող կրթակ ան ծառ այ ու
թյուններ. ձյուդոյի ուսուցում. դրոնների օդա
նավավարման որակավորման քննությունների
անցկ ացմ ան ծառ այ ութ յունն եր. հնչյուն այ ին
օպեր ատ որն եր ի ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց ա
ռումն երի համար. տեսանյութերի խմբագրման
ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց առ ումն եր ի համ ար.
լուսատեխնիկների ծառայություններ միջոցա
ռումն երի համար. կինոֆիլմերի ստեղծում, բացա
ռությամբ գովազդայինների. օգտագործողների
կարծիքների տրամ ադր ում զվարճ անքի կամ
մշակութային նպատակներով. օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում զվարճությունների
կամ մշակութային նպատակներով. ուսուցման
նմանակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատ
րաստվածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու
ծառայություններ.
դաս 42. քիմ իական անալիզ. նավթայ ին
հանք ավ այր եր ի հետ ազ ոտ ութ յունն եր շահ ա
գործմ ան նպատ ակ ով. ճարտ ար ապ ետ ակ ան
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
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աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներն եր ի ծառ այ ութ յունն եր փաթ եթ ավ որմ ան
բնագ ավ առ ում. նյութ եր ի փորձ արկ ումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում.
երկր աբ ան ակ ան հետ ազնն ութ յուն. նավթ ի
հանք ավ այր եր ի հետ ազնն ութ յուն. ճարտ ա
րագ իտ ութ յուն. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան տեղ ե
կատվություն. հողաչափում. համակարգիչների
վարձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. 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. ծրագրա
յին ապահ ովմ ան արդ իակ ան աց ում. խորհր
դատվ ութ յուն համ ակ արգչ այ ին տեխն իկ այ ի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդ ել ավ որ ում. գեղ արվ եստ ակ ան դիզ այն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվ յալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչ այ ին համ ակ արգ եր ի վերլ ուծ ութ յուն.
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.
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համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայ
քերի). համակարգչային ծրագրային ապահով
ման տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայո
ղության հարցերով. հետազոտություններ շրջա
կա միջավայրի պաշտպանության բնագավա
ռում. ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամ ադր ում. փաստ աթղթ եր ի թվայն աց ում
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագ
րաբանություն). ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. անտառի որակի գնահատում. բրդի
որակի գնահատում. հեռակա հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալ իզ. գիտ ակ ան լաբ որ ատ որ իան եր ի
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլոր
տում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհր
դատվություն. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
գիտական հետազոտություններ. սերվերների
հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումն եր. տվյալ
ների պահեստային հեռապատճենման ծառա
յություններ. տվ յալների էլեկտրոնային պահ
պանում. համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. աշխար
հագրական քարտեզներ կազմելու ծառայություն
ներ. «ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ. հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. եղանակի տեսության ծառա
յություններ. համակարգչային անվտանգության
ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն.
բջջային հեռախոսների ապակողպում. համա
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ անսար
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քությունները բացահայտելու համար. վեբ-կայ
քերի տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում
և մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում). խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. խորհրդատվություն
տվյալների անվտանգության հարցերով. տվյալ
ների կոդավորման ծառայություններ. համա
կարգչային համակարգերի հսկողություն չար
տոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտրանքը
հայտնաբերելու համար. անձնական տվյալների
էլեկտրոնային հսկողություն համացանցի միջո
ցով տեղեկատվության գողությունը հայտնաբե
րելու համար. վարկային քարտերով գործարք
ների էլեկտրոնային հսկողություն համացանցի
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու
համ ար. ծրագր այ ին ապահ ովմ ան մշակ ում
ծրագր այ ին ապահ ովմ ան հրատ ար ակմ ան
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS). համակարգչային հարթակների կատա
րելագործում. այցեքարտերի ձևավորում. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա
խուզական ծառայություններ. գիտական և տեխ
նոլոգիական հետազոտություն արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. հետազոտություններ
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ոլորտ ում.
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազոտություն
ներ եռակցման ոլորտում. բժշկական հետազո
տություններ. գովազդային նյութերի գրաֆիկա
կան ձևավորում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտ
րաէներգիայի սպառման հաշվառման համար.
էլեկտրոնային առևտրի գործարքների ժամանակ
օգտագործողի վավերացման ծառայություններ.
օգտագործողի 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
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ հիմն արկներում կամ ուսում
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նական հաստատություններում. ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառ այ ութ յունն եր. զբոս աշրջ իկն եր ի համ ար
տների ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա
յություններ. մանկամսուրների ծառայություն
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրագ
րում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռես
տորանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի
ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր (կաց ար ան ի
տրամադրում). շարժական շինությունների վար
ձույթ. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնա
կության համար. մոթելների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական արձա
նիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման
համ ար ընդ ուն ար անն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշո
կու ռեստորանների ծառայություններ. արիշ
տա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի բարերի
ծառայություններ.
դաս 44. կենդանիների բուծում. դեկորատիվ
- բնանկարային այգեգործություն. հասարակա
կան բաղնիքների ծառայություններ հիգիենայի
նպատակներով. թուրքական բաղնիքների ծառա
յություններ. գեղեցկության սրահների ծառայու
թյուններ. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա).
վարսավիրանոցների ծառայություններ. պսակ
ների պատրաստում (ծաղկային արվեստ). ապա
քինվողների համար տների ծառայություններ.
հիվանդանոցների ծառայություններ. առող ջա
պահական ծառայություններ. բանջարաբուծու
թյուն. այգ եգ ործ ութ յուն. գյուղ ատնտ ես ակ ան
սարքավորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ.
բուծարանագետների ծառայություններ. ֆիզի
ոթերապիա. առող ջատների ծառայություններ.
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անասնաբուժական օգնություն. ատամն աբու
ժական օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույ
րակ ան խնամք ով տներ ի ծառ այ ութ յունն եր.
պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական այլ
քիմիկատների օդային և մակերևութային տարա
ծում. կենդանիների խնամք. արյան բանկերի
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվություն
դեղագործության հարցերով. պլաստիկ վիրաբու
ժություն. ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործական
և անտառային տնտեսության վնասատուների
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում.
հոգեբանների ծառայություններ. սանիտարա
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ. բու
ժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություն
ներ արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական
բեղմն ավորում. թմրամոլությամբ հիվանդների
վերականգնողական ծառայություններ. փոր
ձանոթում բեղմ նավորման ծառայություններ.
արտ ամ արմն այ ին բեղմն ավ որմ ան ծառ այ ու
թյուններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայություն
ներ. լանդշաֆտային դիզայն. շոգեբաղնիքների
ծառայություններ. արևաբուժարանների ծառա
յություններ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների
ծառայություններ. դեղագործների կողմից դեղե
րի պատրաստում դեղատոմսերով. թերապևտիկ
ծառայություններ. ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի վնասակար ազդեցության նվազեցման
նպատակով ծառերի տնկում. ծառայություններ
ակվակուլտուրաների ոլորտում. բուժսարքավո
րումն երի վարձույթ. դիսպանսերներ. բուժկենտ
րոններ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ
առողջության հարցերով. մազահեռացում մոմով
(էպիլ յացիա). օրթոդոնտական ծառայություններ
(օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնարավորու
թյուններով անձանց համար բժշկական խորհր
դատվություն. պիրսինգ. անտառազանգվածի
վերականգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտառա
յին տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների բանկի
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ծառայություններ. կենդանիների վարձույթ այգե
գործական նպատակների համար. մեղվափե
թակների վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ
բուժում. բժշկական լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող բժշկական վերլուծության ծառա
յություններ ախտորոշման և բուժման նպատա
կով. բժշկական զննում. խաղողագործության
ոլորտում ծառայություններ. խորհրդատվություն
խաղողագործության բնագավառում. տներ այցե
լող բուժքույրական խնամքի ծառայություններ.
մազերը ոճավորելու սարքերի վարձույթ. բույսերի
աճեցում. դիետիկ և սննդային խորհուրդներ.
վիրաբուժական ռոբոտների վարձույթ.
դաս 45. անձն ակ ան թիկն ապ ահն եր ի
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական
վայր եր ում (ընկ եր ակց ում). խուզ արկ ուակ ան
գործակալությունների ծառայություններ. հանդի
պումն երի կամ ծանոթությունների կազմակերպ
ման ակումբների ծառայություններ. գիշերային
պահակային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գաղտնափականքների բացում. երե
կոյան հագուստի վարձույթ. դիակիզում. կորած
մարդկանց որոնում. թաղման ծառայություն
ներ. թաղման բյուրոներ. հագուստի վարձույթ.
պահակային ծառայություններ. ամուսնության
գործակալությունների ծառայություններ. խորհր
դատվ ութ յուն ֆիզ իկ ակ ան անվտ անգ ութ յան
հարց եր ով. հոր ոսկ ոպն եր ի կազմ ում. հրշեջ
ծառ այ ութ յուն. կրոն ակ ան հավ աքն եր ի կազ
մակերպում. երեխաների որդեգրման գործա
կալությունների ծառայություններ. կոտրանքից
պաշտպանող անվտանգության համակարգերի
հսկում. երեխաների հրավիրովի դայակների
ծառայություններ. ուղեբեռի ստուգում անվտան
գության նպատակով. տանտերերի բացակա
յության ընթացքում բնակարանում բնակեցնե
լու ծառայություններ. ընտանի կենդանիների
խնամք. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղե
կատվության հավաքում. գտնված իրերի վերա
դարձ. միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում.
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի
ստուգ ում. հրդեհ ի ազդ անշ ան իչն եր ի վար
ձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. արբիտրաժի
ծառայություններ. խորհրդատվություն մտավոր
սեփականության հարցերով. գործերի կառա
վարում հեղինակային իրավունքի բնագավա
ռում. մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն մտավոր սեփականության բնա
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գավառում իրավաբանական անձանց համար.
իրավաբանական հետազոտություններ. դատա
րանում իրավունքների ներկայացում. ծրագրային
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում
(իրավ աբ ան ակ ան ծառ այ ութ յունն եր). վեճ ե
րի այլընտրանքային (արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա
րանների վարձույթ. տոհմաբանական հետա
զոտություններ. հարսանեկան միջոցառումն երի
պլանավորում և կազմակերպում. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. հատուկ
իրադարձությունների ժամանակ աղավ
ն իների
արձակում. զմռսման ծառայություններ. իրա
վաբանական փաստաթղթերի նախապատրաս
տում. գողացված ապրանքների տեղորոշման
ծառայություններ. լիցենզիաների իրավաբանա
կան կառավարում. աստղագուշակների խորհր
դատվ ութ յուն. հոգ ևո ր խորհրդ ատվ ութ յուն.
խաղաթղթերով գուշակողների ծառայություն
ներ. ոճաբանի խորհրդատվություն անձնական
զգեստների վերաբերյալ. անձնական նամա
կագրության խմբագրում. թաղման արարողու
թյունների անցկացում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի
տանելու ծառայություններ. համացանցում դոմեն
անունների վարձույթ. կիմոնո հագնելու օժան
դակություն. իրավաբանական խորհրդատվու
թյուն մրցույթների հայտերին արձագանքելու
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման հրա
պարակման շրջանակներում. իրավաբանական
հսկողության ծառայություններ. քաղաքական
ժողով
ն երի կազմակերպում. իրավաբանական
խորհրդատվություն արտոնագրային քարտե
զագրման ոլորտում. փաստաբանական ծառա
յություններ. դռնապանների ծառայություններ.
հոգ եբ ան ակ ան խորհրդ ատվ ութ յուն ծանր
կորստի դեպքերում. փրկարարական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ
ներգաղթի ոլորտում. Տարո քարտերով գուշա
կությունների ծառայություններ երրորդ անձանց
համար. կանոնադրական համապատասխանու
թյան աուդիտ. օրենսդրական համապատասխա
նության աուդիտ:
____________________
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(210) 20211472		

(111) 33388

(220) 07.07.2021

(151) 16.09.2021

			(181) 07.07.2031
(730) ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն,
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «ARMENIA» և «EXPO 2020 DUBAI»
գրառ ումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, նարնջագույն և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար). սոսնձող
նյութ եր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. աղեր պահածոյացման համար, բացա
ռությամբ սննդի պատրաստման համար օգտա
գործվողների. օժանդակ հեղուկներ հղկանյու
թերի հետ օգտագործելու համար. ռետինացման
(վուլկանացման) ուժեղարարներ. հակափրփրա
յին լուծ ույթն եր էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի
համ ար. ացետ ատն եր (քիմ իակ ան նյութ եր).
ցել յուլոզի ացետատ, չմշակված. մանրէաբանա
կան պատր աստ ուկն եր թթվեցն ել ու համ ար.
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն.
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական պատրաս
տուկներ կոնդենսացման համար. քիմիական
թթվակայուն բաղադրություններ. պատրաստուկ
ներ պողպատի մաքրամշակման համար. ակտի
նիում. քիմիական հավելանյութեր հորատման
լուծույթների համար. քիմիական հավելանյութեր
մոտորային վառելիքի համար. մաքրող հավելա
նյութեր բենզինի համար. կպչուն բաղադրություն
ներ վիրաբուժական վիրակապման նյութերի
համար. նյութեր ջուրը փափկացնելու համար.
տրագանտ (տրագականտ) արդյունաբերական
նպատակների համար. ակտիվացրած ածուխ.
մղող գազեր աերոզոլների համար. լուսանկար
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չական թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարա
րություններ փակցնելու համար. ագար-ագար
արդյունաբերական նպատակների համար. կցող
նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ գյուղատն
տեսության համար, բացառությամբ ֆունգիցիդ
ներ ի, հերբ ից իդն եր ի, միջ ատ ասպ անն եր ի և
մակ աբ ուծ ասպ անն եր ի. բաղ ադր ութ յունն եր
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. սպի
տակ ուցն եր (կենդ ան ակ ան կամ բուս ակ ան,
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային սպի
տակուցներ. ալբումինային թուղթ. ալկալիներ.
կծու ալկալիներ. հողալկալիական մետաղներ.
սպիրտն եր. էթիլ այ ին սպիրտ. ալդ եհ իդն եր.
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմի
ական նյութեր սննդամթերքը պահածոյացնելու
համար. քիմիական պատրաստուկներ մետաղ
ների լեգիրումը հեշտացնելու համար. արզնա
հող. ալ յում ին այ ին շիբ. ալ յում ին ի հիդր ատ.
ալ յումինի սիլիկատներ. ալ յումինի քլորիդներ.
ալ յումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ). քիմիկատներ
հողը պարարտացնելու համար. ամերիցիում.
օսլա արդյունաբերական նպատակների համար.
քիմիական նյութեր օսլան նոսրացնելու համար
(սոսնձազերծող). անուշադր. աղաթթու. ամոնի
ակային աղեր. ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ.
ալ յումինա-ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ.
ամիլային սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ.
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական սպի
տակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. ներ
քին այրման շարժիչների վառելիքների հակա
ճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ. ծարիրի
սուլֆիտ. ապրետուրներ մանածագործվածքի
համար. սենեգալ յան բուսախեժ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. կպչուն բաղադրու
թյուններ ծառերը պատվաստելու համար. մածիկ
ներ ծառ եր ի ճեղք եր ի համ ար (անտ առ այ ին
տնտես ութ յուն). արծ աթ ի աղեր ի լուծ ույթն եր
արծաթապատման համար. արգոն. կապարի
արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթուներ. աստա
տին. վառելիք միջուկային ռեակտորների համար.
քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր շարժ իչն եր ում
այրուքը հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ տեքստիլ
արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ.
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու
արտադրության ժամանակ օգտագործվող քիմի
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ական պատրաստուկներ). պատրաստուկներ
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). լու
ծույթներ ցինկապատման համար, լուծույթներ
գալվանապատման համար. երանգավորող լու
ծույթներ (լուսանկարչություն). նատրիումի կար
բոնատ. բարիում. բարիումի օքսիդ. բարիտային
թուղթ. բարիումի միացություններ. նյութեր գուլ
պաների հատերը գնալը կանխելու համար. հիմ
քեր (քիմիական նյութեր). քիմիկատներ արծնի
արտադրության համար, բացառությամբ ներ
կերի պիգմենտների. բոքսիտներ. բենտոնիտ.
բենզոլային շարքի թթուներ. բենզոլի ածանցյալ
ներ. բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). օրթոբեն
զոյական թթվի սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելի
ում. նյութ եր բետ ոն ը փրփրեցն ել ու համ ար.
պահպանող միջոցներ բետոնի համար, բացա
ռությամբ ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ.
կալիումի երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ.
լուս ար արն եր և կոնս երվ անտն եր գար եջր ի
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ.
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ.
բիսմութ. բիսմութի հիմն ային գալատ. խոնավաց
նող պատրաստուկներ սպիտակեցնելիս օգտա
գործ ել ու համ ար. գուն ազ երծ իչն եր մոմ եր ի
համար. դաբաղային փայտանյութ. փայտաս
պիրտ. փայտազանգված. փայտաքացախ (փայ
տահեղուկ). բորակ. բորական թթու արդյունա
բերական նպատակների համար. լուծույթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյութեր. քիմի
կատն եր կոնդ ենս աց ում ը կանխ ել ու համ ար.
կատեխու (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
կալցիումի ցիանամիդ (ազոտական պարարտա
նյութեր). կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ.
պաշտպանիչ նյութեր կաուչուկի համար. կարբո
նատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. ածխածին.
ծծմբածխածին. ածխաթթու. կարբիդներ. կալցի
ումի կարբիդ. կասիոպիում (լյուտեցիում). կատա
լիզատորներ. ցել յուլոզ (թաղանթանյութ). թղթա
զանգված. վիսկոզ. ածխածնավորիչներ (մետա
լուրգ իա). ֆերմ իո ւմ. ջնար ակն եր խեց եղ են ի
համար. ցերիում. հազվագյուտ հողերի մետաղ
ների աղեր. ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկ
ներ կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ.
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք ապա
հովում են ածխի խնայողական օգտագործումը.
սոսնձող միջոցներ կոշկեղենի համար. կալցիումի
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնելույզ
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ները, բուխարիները մաքրելու համար. քիմիկատ
ներ կաշին նորացնելու համար. արդյունաբերա
կան քիմիկատներ. քիմիական պատրաստուկներ
գիտական նպատակների համար, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական նպա
տակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի. քիմ իակ ան
ռեակտիվ
ն եր, բացի բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակներով օգտագործվողներից.
դանդաղարարներ միջուկային ռեակտորների
համ ար. քիմ իակ ան տրոհ իչն եր. քիմ իակ ան
պատր աստ ուկն եր լաբ որ ատ որ անալ իզն եր ի
համար, բացառությամբ բժշկական կամ անաս
նաբուժական նպատակներով օգտագործվող
ների. քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլո
րաջրածնային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ.
քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. քրո
մական թթու. մածիկներ կաշվի համար. մածիկ
ներ դողերի համար. սոսինձներ կոտրված իրերը
նորոգելու համար. պատրաստուկներ ցեմենտին
անջրանցիկություն հաղորդելու համար, բացա
ռութ յամբ ներկ եր ի. պաշտպ ան իչ նյութ եր
ցեմենտի համար, բացառությամբ ներկերի և
յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական համակար
գեր ի համ ար. մոմ ծառ եր ը պատվ աստ ել ու
համար. կիտրոնաթթու արդյունաբերական նպա
տակների համար. լուսարարներ գինու քաղցրա
հյութի համար. շոհ վերջնամշակման և նախա
ներկմ ան համ ար. սոս ինձն եր պաստ առն եր ի
համար. լուսարարներ գինիների համար. կոլո
դիո ւմ. աղեր մետ աղն եր ի ներկմ ան համ ար.
փափկ իչն եր կաշվ ի համ ար, բաց առ ութ յամբ
յուղերի. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց պաշտ
պանելու համար. կոնսերվանտներ դեղագործա
կան արդյունաբերության համար. լուսաքիմի
կատներ. զգայունացված գործվածք (պաստառ)
լուս անկ արչ ութ յան համ ար. լուս աթ իթ եղն եր.
կոռ ոզ իակ ան (քայք այ իչ) պատր աստ ուկն եր.
պատր աստ ուկն եր կաշ ին մշակ ել ու համ ար.
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար.
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) քիմի
ական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգ են այ ին պատր աստ ուկն եր. սոս ինձն եր
կաշվի համար. քիմիական նյութեր կաշվի մշակ
ման համար. քիմիկատներ կաշվի տոգորման
համ ար. պղնձարջ ասպ, պղնձի սուլֆ ատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ
ցիանատպության համար. ցիանիդներ. ֆեռոցի
անիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթացնե

210
210

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

րում օգտագործվող ճարպազրկող պատրաս
տուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար.
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆոլիանտ
ներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների յուղման
հակահարակցային բաղադրություններ արտադ
րանքի հանումը հեշտացնելու համար. նյութեր
փայլատման համար. ջրազրկող պատրաստուկ
ներ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր նստվածք ը հեռ ացն ել ու
համար. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), որոնք
օգտագործվում են արտադրության մեջ. դեքստ
րին (ապրետ). արատորոշման պատրաստուկներ
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. դիաստազներ արդյունաբերական
նպատակների համար. երկազոթուղթ (երկազո
տայ ին լուս ազգ այ ուն թուղթ) պատճ ենմ ան
համար. պատրաստուկներ ձայնասկավառակ
ները վերականգնելու համար. թորած ջուր. դոլո
միտ արդյունաբերական նպատակների համար.
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար.
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչները
լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյունաբերա
կան նպատակների համար. ծանր ջուր. լուսա
րարն եր. իոն ափ ոխ ան ակ իչն եր (քիմ իակ ան
նյութեր). պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների
համար. պատրաստուկներ, որոնք ապահովում
են վառ ել իք ի խնայ ող ակ ան օգտ ագ ործ ում ը.
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակներով օգտագործ
վողների. հակաստատիկներ, բացառությամբ
կենցաղայինների. աղեր գալվանական տարրերի
համար. պատրաստուկներ արծնի մթնեցման
համար. պատրաստուկներ ապակու մթնեցման
համար. քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկե
լու համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ.
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաստուկ
ներ շոհավորման համար. պարարտանյութեր.
ֆերմենտային պատրաստուկներ արդյունաբե
րական նպատակների համար. ֆերմենտներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
չմշակվ ած էպօքս իդ այ ին խեժ եր. նյութ եր
գազազտման համար. էրբիում. քացախաթթու.
ինդ իկ ատ որ այ ին թուղթ (քիմ իակ ան). բարդ
եթերներ. էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր.
պարզ գլիկոլային եթեր. պարզ մեթիլային եթեր.
ծծմբի եթեր. քիմիկատներ գործվածքի վրա հետ
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քերի առաջացումը կանխելու համար. եվրոպի
ում. բաղադրություններ կրակմարիչների համար.
ալ յուր արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական
նպատակների համար. ֆեռոտպության լուսաթի
թեղներ (լուսանկարչություն). պարարտանյու
թերի պատրաստուկներ. հրակայուն բաղադրու
թյունն եր. բաղ ադր ութ յունն եր պտուտ ակ աձ և
պարուրակների ակոսահատման համար. զտող
պատրաստուկներ ըմպելիքների արդյունաբերա
կան արտադրության համար. տրոհվող նյութեր
միջուկային էներգիա ստանալու համար. պատ
րաստուկներ սևեռակման համար (լուսանկար
չություն). ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների
համար. նյութեր ֆլ յուատապատման համար.
ֆտոր. ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնա
յին թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. կապ ակց ող նյութ եր ձուլմ ան
արտադրության համար. կաղապարման խառ
նուրդներ ձուլակաղապարների համար. քիմիա
կան հավելանյութեր միջատասպան նյութերի
համար. քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ
ների համար. մրջնաթթու. ֆորմալդեհիդ (մրջնալ
դեհիդ) քիմիական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ տեքստիլ արդյունաբերության մեջ
լմելու ժամանակ օգտագործելու համար. լմման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր
արդյունաբերական նպատակների համար. քիմի
ակ ան պատր աստ ուկն եր միսն ապխտ ել ու
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթու թանաքի արտադրության համար.
գալիում. լուսանկարչական թուղթ. գխտորադա
բաղային թթու, տանին. պատրաստուկներ ցին
կապատման, գալվանապատման համար. գամ
բիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական գազեր
եռակցման համար. պնդացված գազեր արդյու
նաբերական նպատակների համար. ժելատին
լուսանկարչության մեջ օգտագործելու համար.
ժել ատ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիմիապես
ակտիվ նյութեր). չոր սառույց (ածխածնի երկօք
սիդ). բուսական սոսինձներ միջատների դեմ
պայքարելու համար. գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդ
ներ. գլիկ ոլն եր. գուն ազ երծ իչն եր ճարպ եր ի
համար. ճարպաթթուներ. մածիկ ծառերը պատ
վաստելու համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյունբալասան լաքի արդյունաբերության մեջ օգտա
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գործելու համար. հելիում. հոլմիում. պտուղների
աճն արագ ացն ող հորմ ոնն եր. քիմ իկ ատն եր
այգեգործության և բանջարաբուծության համար,
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների,
միջատասպանների և մակաբուծասպանների.
յուղեր սննդամթերքի պահպանման համար. յու
ղեր արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. դիս
պերսարարներ նավթի համար. դիսպերսարար
ներ յուղերի համար. գունաթափող պատրաս
տուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ յուղերը
մաքր ել ու համ ար. բուս ահ ող. հիդր ատն եր.
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ
գործվածքներին 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, կիզել
գուր. կրիպտոն. կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտ
ներ քիմիական նպատակների համար. լանթան.
պատր աստ ուկն եր ոսպն յակն եր ի խամր ում ը
կանխելու համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում.
պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի համար,
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ
նյութեր աղ յուսե շարվածքի համար, բացառու
թյամբ ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագ
նեզիումի քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրե
նու կեղ և արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. քիմ իկ ատն եր ապակ ու փայլ ատմ ան
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդներ.
մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների աղեր,
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պատրաստուկներ մետաղների շիկամշակման
համար. մեթան. քիմիական պատրաստուկներ
խաղողը չոռից (սնկային հիվանդություն) պաշտ
պան ել ու համ ար. հանք այ ին թթուն եր. աղեր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
խոն ավ ացն ող պատր աստ ուկն եր ներկ ել իս
օգտ ագ ործ ել ու համ ար. նավթ ալ ին. նեոդ իմ.
նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի չեզոքա
րարներ. քիմիական պատրաստուկներ հատի
կաբ ույս եր ը մրիկ ից պաշտպ ան ել ու համ ար.
ուրանի նիտրատ. զգայունացված թիթեղիկներ
օֆսեթ տպագրության համար. օլեինային թթու.
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օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). ոսկու
աղեր. թրթնջկաթթվային կալիում. օքսալատներ.
թրթնջկաթթու. թթվածին արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պալադիումի քլորիդներ. բորակով ներծծված
թուղթ. լուսաչափական թուղթ. զգայունացված
թուղթ. լակմուսաթուղթ. պեկտիններ լուսանկար
չության մեջ օգտագործելու համար. նատրիումի
պերբորատներ. պերկարբոնատներ. պերքլո
րատներ. պերսուլֆատներ. պերծծմբական թթու.
կարբոլային թթու արդյունաբերական նպատակ
ների համար. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր).
խարամն եր (պարարտանյութեր). ֆոսֆատիդ
ներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ (պարարտա
նյութ եր). թուղթ լուս ապ ատճ ենմ ան համ ար.
ֆոսֆորական թթու. գործվածք լուսապատճեն
ների համար. լուսահայտածիչներ. լուսազգայու
նար արն եր. պիկր ին այ ին թթու. չմշակվ ած
պլաստմասսան եր. պլաստ իզ ոլն եր. կապ ար ի
ացետատ. կապարի օքսիդ. պլուտոնիում. պոլո
նիում. կարտոֆիլի ալ յուր արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. տորֆ ահ ում ուս այ ին
թաղարներ այգեգործության և բանջարաբուծու
թյան համար. պոտաշ. կալիում. ջրային պոտաշ.
պրազեոդիմ. պրոմեթիում. պրոտակտինիում.
չմշակված պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու.
քվեբրախո արդյունաբերական նպատակների
համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր
գիտական նպատակների համար. ռադոն. ռադի
ում գիտական նպատակների համար. սառնազ
դակներ. հացահատիկային բույսերի մշակման
կողմն ակ ի արգ աս իքն եր արդ յուն աբ եր ակ ան
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 արդյունա
բերական նպատակների համար. սկանդիում.
սեբացինային թթու. աղեր (քիմիական պատրաս
տուկն եր). չմշակվ ած աղեր (հումք). աղեր
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահպան
մանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. սիլիցի
ում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ. քիմի
կատներ զոդման համար, քիմիկատներ եռակց
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ման համար. կալցինացված սոդա. կաուստիկներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական նպատակ
ներ ի համ ար. նատր իո ւմ ի աղեր (քիմ իակ ան
պատրաստուկներ). ծծումբ. ազոտաթթվային
բիսմ ութ քիմ իակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ).
ստեարինային թթու. ստրոնցիում. մուր արդյու
նաբերական կամ գյուղատնտեսական նպատակ
ների համար. հեղուկներ էլեկտրական կուտա
կիչները սուլֆատազրկելու համար. սուլֆաթթու
ներ. ծծմբային թթու. ծծմբական թթու. աղտոր
դաբաղման ժամանակ օգտագործելու համար.
քիմ իկ ատն եր անտ առ այ ին տնտես ութ յան
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբի
ցիդների, միջատասպանների և մակաբուծաս
պանների. տալկ (մագնեզիումի սիլիկատ). աղա
ղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ նյութեր. կալցի
ումի աղեր. դաբաղաթթու. տապիոկայի ալ յուր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
գինեքար, բացառությամբ դեղագործական նպա
տակների համար օգտագործվողի. գինեթթու.
տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին ներ
կելու համար. պատրաստուկներ ապակու խամ
րումը կանխելու համար. քիմիկատներ պատու
հանի ապակիների խամրումը կանխելու համար.
հող բույսեր աճեցնելու համար. ֆուլերային հող
տեքստիլ արդյունաբերության համար. հազվա
գյուտ հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորմե
թան. քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաս
տուկներ մանածագործության համար. թալիում.
թիոկարբոնիլիդ. թուլիում. թորիում. տիտանի
երկօքսիդ արդյունաբերական նպատակների
համար. տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարարտա
նյութ). պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի համար,
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. վոլֆրամա
կան թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ ապակի (լուծ
վող). արդյունաբերական պատրաստուկներ միսը
փափկացնելու համար. քիմիական պատրաս
տուկներ խաղողի հիվանդությունների կանխար
գելման համար. գինու սպիրտ. երանգավորող
աղեր (լուսանկարչություն). ռետինացնող (վուլ
կանացնող) պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսե
նոն. իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատ
ներ. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատրաստ
ման գործընթացն արագացնելու համար. ամո
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նիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ իակ ան յոդ իդն եր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական մետաղ
ների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. ալ յումինի
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). ամո
նիումի աղեր. կենդանական ածուխ. ազոտաթթ
վակ ան արծ աթ. գուն աբ աց ող քիմ իկ ատն եր
արդյունաբերական նպատակների համար. բան
ջարանոցային կուլտուրաների սերմերի ծլմանը
խոչընդոտող պատրաստուկներ. նիտրատներ.
սոսինձներ երեսապատման սալիկների համար.
բարիումի սուլֆատ. քիմիական նյութեր ներկեր
պատրաստելու համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբեն
զեն. նատր իո ւմ ի երկկ արբ ոն ատ քիմ իակ ան
նպատակների համար. կենսաբանական պատ
րաստուկներ, ոչ բժշկական կամ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. գունաթափող պատ
րաստուկներ արդյունաբերական նպատակների
համար. զգայունացված չլուսակայված լուսաժա
պավեններ. փայտասպիրտի թորման արգասիք
ներ. հալանյութեր կարծր զոդման համար. հալա
նյութեր զոդման համար. բրոմ քիմիական նպա
տակների համար. անթրացենային քլորացված
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. ֆլոկու
լ յանտն եր. լեց իթ ին (հումք). սուբստր ատն եր
(տակդիրներ) բույսերն առանց հողի աճեցնելու
համար (գյուղատնտեսություն). ցել յուլոզների
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա
բեր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. կազ եի ն
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ցել յուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանցյալներ
(քիմիական նյութեր). ցել յուլոզների (թաղանթա
նյութերի) պարզ եթերներ արդյունաբերական
նպատակների համար. մանրէաբանական պատ
րաստ ուկն եր ոչ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. կուլտուրաներ միկրոօրգանիզմն ե
րից, բացառությամբ բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակներով օգտագործվողների.
գազի մուր արդյունաբերական նպատակների
համար. զգայունացված չլուսակայված կինոժա
պավեններ. կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. սոսինձներ արդյու
նաբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար. յուղ եր
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մշակված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիմիական նպատակների համար. բաղադրու
թյուններ ձայնասկավառակների արտադրության
համար. նյութեր ճարպերն անջատելու և տար
րալուծելու համար. պլաստմասսաների դիսպեր
սում. լուծիչներ լաքերի համար. քաղցրացնող
նյութեր, արհեստական (քիմիական պատրաս
տուկներ). քիմիկատներ ջրի մաքրման համար.
փափկիչներ արդյունաբերական նպատակների
համար. զտող նյութեր չմշակված պլաստմասսա
ներից. զտող նյութ եր քիմ իական նյութ երից.
զտող նյութեր անօրգանական նյութերից. զտող
նյութեր բուսական նյութերից. գլյուկոզա արդյու
նաբերական նպատակների համար սոսնձանյութ
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար օգտագործ
վողների. բնական սոսինձներ (սոսնձող նյութեր)
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
պատրաստուկներ, որոնք աղ յուսե կամ քարե
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից,
բացառությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, բացա
ռությամբ գրասենյակային, սննդային կամ կեն
ցաղային նպատակների համար օգտագործվող
ների. կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սին
թետիկ նյութեր յուղերը կլանելու համար. խեցե
գործական նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես
զտող միջոցներ օգտագործելու համար. կոմ
պոստ. բաղադրություններ տեխնիկական խեցե
ղենի արտադրության համար. դիատոմային հող.
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ
բույսերի աճը կարգավորելու համար. պատրաս
տուկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար,
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր արդյու
նաբերական նպատակների համար. միկրոտար
րերով հարստացված պատրաստուկներ բույսերի
համար. քափուր արդյունաբերական նպատակ
ների համար. քիմիական ուժեղարարներ թղթի
համար. քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի
(ռետ ին ի) համ ար. բուս ահ ող (հում ուս) հող ը
պարարտացնելու համար. մագնիսական հեղուկ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ.
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող
բաղադրությունների համար. խեցեգործական
հավ ել ան յութ եր, որոնք օգտ ագ ործվ ում են
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու տես
քով). սառնազդակներ տրանսպորտային միջոց

09/2

№ՄԱՍ 1

ների շարժիչների համար. քիմիկատներ ռադի
ատորները լվալու (մաքրելու) համար. մածկան
ման լցանյութեր ավտոմոբիլի թափքի վերանո
րոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի համար.
մածիկներ ապակիների համար. փքեցրած կավ
հիդրոպոնիկական կուլտուրաների համար (հիմ
նան յութ). պատր աստ ուկն եր պաստ առն եր ը
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր յու
ղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք).
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական արտադրու
թյան համար. ցողունային բջիջներ, բացառու
թյամբ բժշկական կամ անասնաբուժական նպա
տակներով օգտագործվողների. կուլտուրաներ
կենսաբանական հյուսվածքներից, բացառու
թյամբ բժշկական կամ ասնաբուժական նպա
տակներով օգտագործվողների. պարարտանյու
թեր ձկան ալ յուրից. ֆերմենտային պատրաս
տուկներ սննդի արդյունաբերության համար.
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար.
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար.
լեց իթ ին արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. պեկտ ին սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պեկտին արդյունաբերական նպատակ
ների համար. գինեթթվային կալիում (տարտ
րատ) սննդի արդ յուն աբ եր ութ յան համ ար.
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) արդյունա
բերական նպատակների համար. ալգինատներ
սննդային արդյունաբերության համար. սնձան
(գլյուտեն) սննդի արդյունաբերության համար.
սնձան (գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդար
դյունաբերության համար. կաթնաշաքար (լակ
տոզ) արդյունաբերական նպատակների համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնաֆեր
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար.
կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. կազեին սննդարդյունաբերու
թյան համար. անուշադրի սպիրտ. քիմիական
նյութեր պիգմենտներ պատրաստելու համար.
պատրաստուկներ միկրոօրգանիզմն երից, բացա
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակներով օգտագործվողների. հողային
խառն ուրդն եր թաղ ար այ ին մշակ աբ ույս եր ի
համար. պատրաստուկներ մետաղների մխա
մեղմման համար. գլյուտամինի թթու արդյունա
բերական նպատակների համար. թեյի լուծամ
զուքներ (էքստրակտ) դեղագործական ապրանք
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ների արտադրության համար. թեյի լուծամզուք
ներ (էքստր ակտ) սննդարդ յուն աբ եր ութ յան
համար. օրգանական թափուկներ (պարարտա
նյութ). թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմե
տիկայի արտադրության համար. կոլագեն (սոսն
ձան յութ) արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժան
դակ միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբու
ժական նպատակների համար. վիտամիններ
սննդայ ին հավ ել ույթն եր ի արտ ադր ութ յան
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերության
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունաբերու
թյան մեջ օգտագործելու համար. հակաօքսի
դանտներ կոսմետիկայի արտադրության համար.
հակաօքսիդանտներ դեղագործական ապրանք
ների արտադրության համար. հակաօքսիդանտ
ներ սննդային հավելույթների արտադրության
համ ար. պրոտ եի նն եր արդ յուն աբ եր ութ յան
համար. պրոտեիններ սննդային հավելույթների
արտադրության համար. պրոտեիններ սննդար
դյունաբերության համար. ամոնիումի նիտրատ.
վիտամիններ դեղագործական ապրանքների
արտադրության համար. վիտամիններ կոսմետի
կական արտադրության համար. ֆլավոնոիդներ
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար
(ֆենոլային միացություններ). թիմոլ արդյունա
բերական նպատակների համար. հողի հերկելի
շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմե
րային խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ).
գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բեն
զոլ. գրաֆ են. գիպս որպ ես պար արտ ան յութ
օգտագործելու համար. նանոփոշիներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. դեղապա
տիճների արտադրության համար օգտագործվող
դենդրիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական
նյութեր հացահատիկային բույսերի հիվանդու
թյունների կանխարգելման համար. կենսախթա
նիչներ բույսերի համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկներ.
ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկ ան յութ եր (ներկ ան յութ). ալիզ ար ին այ ին
ներկանյութեր. ալ յումինային ներկեր. ալ յումինի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների
համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզի
ական պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր
(սևեռ իչն եր) ջրան երկ եր ի համ ար. արծ աթ ի
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր).
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փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան ներ
կեր. բաղադրություններ ներքին հարդարանքի
համ ար. հակ ակ ոռ ոզ իակ ան ժապ ավ ենն եր.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյու
թեր կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ (ներ
կեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր փայ
տանյութի համար. ներկանյութեր փայտանյութի
կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին ներկա
նյութ). լաքեր բրոնզապատման համար. բրոն
զափոշի ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ).
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ).
պատվ ածքն եր (ներկ եր) գուդր ոն ապ ատվ ած
ստվարաթղթի համար. ներկ եր խեց եգ ործա
կան իրերի համար. կապարի շպար. գազի մուր
(ներկանյութ). պաշտպանական նախաներկային
պատվ ածքն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
շրջանակների (շասսիների) համար. ներկանյու
թեր կոշիկների համար. կրակաթ. տպագրական
մածուկներ (թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկա
նյութ). որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյու
թեր. ներկանյութեր ածիկից. միջոցներ փայտա
նյութը պաշտպանելու համար. կոպալ (բուսական
խեժ). անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչ
ներ ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի
համ ար. թանձր ար արն եր ներկ եր ի համ ար.
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար.
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր.
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական
անմշ ակ խեժ եր. սոսնձ ան երկ եր, տեմպ եր ա.
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական
ներկ եր. ներկ եր կենդ ան ին եր ի խար անմ ան
համար. ներկերի սիկատիվ
ն եր (չորացման ուժե
ղարարներ). պատվածքներ (ներկեր). սևեռա
կող նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ).
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածք
ներ). դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք
(գոճխեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսուքներ. թանաք փորագ
րության համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյու
թեր). պաշտպանական յուղեր փայտանյութի
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող նյու
թեր ներկերի համար. ներկանյութեր լիկյորների
համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետա
ղակ ան փոշ ին եր գեղ արվ եստ ա-դեկ որ ատ իվ
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նպատակների և տպագրության համար. մածիկ
ներ (բնական խեժեր). մետաղական նրբաթի
թեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների
և տպագրության համար. բաղադրություններ
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար.
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների
համար. կապարի սուսր. թուղթ Զատիկի ձվերը
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի համար.
տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրու
թյուններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալու
ծույթներ սպիտակեցման համար. ներկանյութեր
փայտանյութից. ներկիչ էքստրակտներ փայտա
նյութից. կարբոնիլ փայտանյութը պահպանելու
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լուսապատճենահանող ապարատ
ների համար. մակերևույթները բուսածածկույ
թից պահպանող ներկապատվածքներ. լիցքա
վորված տոներային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկատան-ներ
կեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարելու համար.
յուղաներկեր նկարչության համար. սննդային
թան աքն եր. տպիչն եր ի քարթր իջն եր լցված
սննդային թանաքներով. նշիչների տեսքով գու
նանյութեր կահույքի վերականգնման համար.
գրաֆիտիից պաշտպանելու պատվածքներ (ներ
կեր). ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
լցված թանաքային քարթրիջներ տպիչների և
լուսապատճենահանող ապարատների համար.
փայտ յա հատ ակն եր ի լաք եր. հակ ամ իզ այ ին
ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման համար.
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգն ող օճառն եր. լեղ ակ սպիտ ակ եղ են ի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. բամբակե
տամպ ոնն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի
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յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը սպի
տակեցնող կոսմետիկական կրեմն եր. պատրաս
տուկներ կաշվի գունաթափման համար. աղեր
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. բու
րավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ բերանի
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ բժշկա
կան նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր
եղունգն եր ի համ ար. միջ ոցն եր գրիմ անել ու
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից.
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար.
պատր աստ ուկն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համար. արհեստական թարթիչներ. թարթիչների
տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. դեր
ձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշա
բույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկա
նյութ). կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. կոս
մետիկական միջոցներ. բամբակ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծեր ը հան ել ու միջ ոցն եր. կոսմ ետ իկ ակ ան
մատիտներ. քսուքներ ողորկման համար. կոս
մետիկական կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի
համար. մոմեր, կրեմն եր կաշվի համար. լվացող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճարպա
զերծող միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբե
րական նպատակների համար օգտագործվող
ներ ի. պատր աստ ուկն եր դիմ ահ արդ ար անք ը
հեռացնելու համար. ատամն ափոշիներ. կենցա
ղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի (հղկա
նյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի
թուղթ. պատր աստ ուկն եր լաք ը հեռ ացն ել ու
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ
գունազերծման համար. պատրաստուկներ արծ
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նուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. օճա
ռածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ.
դեպիլ յատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատ
րաստուկներ լվացքը թրջելու համար. եթերային
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր.
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա).
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմ
քեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադ
րութ յունն եր հոտ ավ ետ նյութ եր ով ծխեցմ ան
համար (պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամո
քահունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ.
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոս
մետիկական նպատակների համար. ջրածնի
պեր օքս իդ կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմ իկ ի յուղ. նարդ ոս ի յուղ. յուղ եր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆ յում եր իայ ի և բուր ավ ետ միջ ոցն եր ի
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. իոնոն
(պարֆյումեր իա). լոս յոններ կոսմ ետ իկ ակ ան
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. սպի
տակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
արդուզարդի միջոցներ. դիմապակիները մաք
րելու հեղուկներ. պատրաստուկներ գործվածք
ները կոկել ու (օսլայելու) համ ար. անան ուխ ի
էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադ
րութ յան համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան միջ ոցն եր
հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. օծա
նելիք. արհեստական եղունգներ. պատրաստուկ
ներ եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկ
ներ պատի պաստառները մաքրելու համար.
ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյու
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական միջոց
ներ մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար.
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող օճառ
ներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակե
ղենի բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրա
ջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական ներկա
նյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար.
տերպ ենթ ին ի յուղ ճարպ ազ երծմ ան համ ար.
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տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ.
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով.
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ (արդու
զարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ.
կիզ ելգ ուր ողորկմ ան համ ար. հղկան յութ եր.
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաք
րող միջոց). ալ յումինային շիբեր (հականեխիչ
ներ). նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բու
րավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային
յուղեր). կենցաղային քիմիական գունաբացող
նյութեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննա
ների համար, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. ներկանյութեր
մոր ուք ի և բեղ եր ի համ ար. կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ
արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար.
հոտ ազ երծ իչն եր մարդ ու կամ կենդ ան ին եր ի
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոս
մետիկական նպատակների համար. կապակցող
միջ ոցն եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ լվա
նալիս սպիտակեղենը փափկացնելու համար.
պատր աստ ուկն եր ատամն եր ի պրոթ եզն եր ը
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդան
ները մաքրելու համար. շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի
միջոցներ). կոսմետիկական լոսյոններով տոգոր
ված անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամ
ների պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
թարթիչների համար ներկ. հոտավետ խառնուրդ
ներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերա
նի խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանր ատ ախտ ակ ի վրայ ից մոմ ը հեռ ացն ել ու
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող
մոմ հատ ակ ի համ ար. հեղ ուկն եր հատ ակ ի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման
համար. ժել ատամն երի սպիտակեցման համար.
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաք
րելու համար. պատրաստուկներ բույսերի տերև
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ներին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքենա
ների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկներ
շնչառությունը թարմացնելու համար. հոտազեր
ծիչներ ընտանի կենդանիների համար. մաքրող
միջ ոցն եր անձն ակ ան հիգ իեն այ ի համ ար,
ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատ
րաստուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական
նպատակների համար. ժելեր մերսման համար,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար.
բալզամն եր, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների. չոր շամպուններ.
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. արևա
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ).
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ
բժշկական նպատակների համար. մազերի լավո
րակիչներ. պատրաստուկներ մազերն ուղղելու
համար. դիմահարդարումը հեռացնող պատրաս
տուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեն
ներ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակ
ների համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամ
ների համար. սննդային բուրավետիչներ (եթե
րայ ին յուղ եր). բուս ակ ան կոսմ ետ իկ ակ ան
պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող միջոց
ներ անձնական հիգիենայի համար. բուսական
էքստրակտներ կոսմետիկական նպատակների
համար. եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատա
կի համար. շամպուններ կենդանիների համար
(ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձն ակ ան հիգ իեն այ ի կամ հոտ ազ երծմ ան
համար. կենցաղային քիմիական պատրաստուկ
ներ մաքրելու համար. բույր տարածող հոտավետ
եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոց
ներ կենցաղային նպատակների համար. մերս
ման մոմ եր կոսմ ետ իկ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխաների
համար. շնչառությունը թարմացնող պատրաս
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. մաքրող
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ.
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. փայլփլուքներ եղունգների համար.
միցել յար ջուր. մարմն ի ներկեր կոսմետիկական
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նպատակների համար. մարմն ի հեղուկ լատեք
սային ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. ատամ նամածուկ. դիմահարդարումը
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված բամ
բակ. լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը
կանխ ել ու համար. չորացն ող հակ աստ ատիկ
անձ եռ ոց իկն եր. փայլ եր մարմ ն ի համ ար.
կրկնակի կոպի ժապավեններ.
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար. կպչան
(վառում). 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. վառելիքի
բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված խառնուրդ
ներ. կարնաուբի մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին
(մոմային դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառե
լիք). վառելանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու
համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերական
նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք.
թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին
յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ժամ ան ակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագ ու. պատր աստ ուկն եր փոշ ին մաքր ել ու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմերի
համար. տեխնիկական վազելին արդյունաբե
րական նպատակների համար. դիզելային վառե
լիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսուքային
գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխային խեժից.
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղ յուսե
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի յուղից
պատրաստուկներ այրուկը կանխելու նպատա
կով խոհանոցային սպասքը մշակելու համար.
կեր ոս ին (թոր ած նավթ). թանձր քսուքն եր.
պատրույգներ լամպերի համար. գորշածուխ.
քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի յուղ արդյու
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նաբերական նպատակների համար. նավթա.
ոսկրայուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարա
ֆին. նավթ, այդ թվում՝ մշակված. ածխափոշի
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ,
լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական
նպատ ակն եր ի համ ար. գիշ եր ալ ամպ, ճրագ
(մոմեր). կապակցող բաղադրություններ փոշու
համար. յուղեր գործվածքների համար. շարժիչա
յին վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելա
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր
կաշ ին պահպ ան ել ու համ ար. տեխն իկ ակ ան
յուղեր. պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակա
ձեթ (տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներ
կերի համար. գեներատորային գազեր. շարժիչի
յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական էներգիա.
էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադ
րություններ. բենզին. կենսավառելիք. բենզոլա
յին վառելիք. քսիլենային վառելիք. դահուկների
քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական միջոցներ
արտադրելու համար. մեղրամոմ կոսմետիկական
միջոցներ արտադրելու համար. ածուխ նարգի
լեի համար.
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր.
ակոն իտ ին. սոս ինձ ատամ ի պրոթ եզն եր ի
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար.
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական նպա
տակների համար. սպիտակուցային պատրաս
տուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. ազն իվ մետ աղն եր ի
համահալվածքներ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. ատամն աբուժական ամալ
գամն եր (սնդկազոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղա
գործական նպատակների համար. անզգայաց
նող միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական նպա
տակների համար. կպչուն սպեղանիներ. արջըն
կույզ ի կեղ և (տոն ուս ը բարձր ացն ող միջ ոց)
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու
համար. հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. ցրտա
հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. միջոցներ
գլխացավի դեմ. ցեցից պաշտպանող պատրաս
տուկներ. միջոցներ մակաբույծների դեմ. հակա
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նեխիչներ. հականեխիչ բամբակ. հակադիուրե
տիկ պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների համար.
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկական
և անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. աղեր հան
քային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնային
վանն ան եր. ծով ի ջուր բուժ իչ լոգ անքն եր ի
համ ար. բուժ իչ պատր աստ ուկն եր լոգ անք ի
համ ար. բալ աս ան այ ին պատր աստ ուկն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր (բալա
սանն եր) բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լվացող միջոցներ անասունների համար (միջա
տասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի պատրաս
տուկներ դեղագործական նպատակների համար.
միջատասպան միջոցներ. փայտածուխ դեղա
գործական նպատակների համար. դեղորայքա
յին կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանք
ների համար. պատրաստուկներ այրվածքները
մշակելու համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու
էքստր ակտ) դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամն աբուժական
նպատակների համար. օշարակներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. դեղապատիճներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. վիրակապեր
տաք կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատ ուք բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. լվաց ող միջ ոցն եր շներ ի
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ շների
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաստուկ
ներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղագործական
նպատակների համար. քլորաֆորմ. ծխախոտ
չպարունակող սիգարետներ բժշկական նպա
տակների համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ
կենդանիների սմբակների համար. կաղապարա
մոմ եր ատամն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մոմեր ծխահարման համար. կոկաին.
հակամակաբուծային վզակապեր կենդանիների
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համար. աչքի թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրես
ների համար. վիտամինային պատրաստուկներ.
քիմիական հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրա
ֆիական էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի
կեղև բժշկական նպատակների համար. դեղեր
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպաոսպնյակ
ների համար. քիմիական հակաբեղմն ավորիչ
միջոցներ. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
պատր աստ ուկն եր կոշտ ուկն եր ը հեռ ացն ել ու
համ ար. բամբ ակ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ արև
այրուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատվաս
տանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. եփուկներ դեղագործական
նպատակների համար. նյութեր ատամն ալցման
համար. նյութեր ատամն երի ծեփապատճենների
համար. լաքեր ատամն երի համար. մածիկներ
(մաստ իկ ա) ատամ ն եր ի համ ար. բժշկակ ան
վիրակապման նյութեր. ճենապակի ատամի պրո
թեզների համար. պատրաստուկներ ատամն երի
դուրս գալը հեշտացնելու համար. արյունը մաք
րող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, բացա
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար
նախատեսվածների. պատրաստուկներ մկներին
ոչնչ ացն ել ու համ ար. հաց շաք ար ախտ ով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաստող
դեղ ագ ործ ակ ան միջ ոցն եր. դիգ իտ ալ ին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանք այ ին ջրեր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ
դեղագործական նպատակների համար. էլիքսիր
ներ (դեղագործական պատրաստուկներ). լուծիչ
ներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար.
հակասպորային պատրաստուկներ. վիրախծուծ
ներ, տամպոններ վերքերը բուժելու համար.
աղեր բժշկական նպատակների համար. բարդ
եթերներ դեղագործական նպատակների համար.
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր.
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էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. էվկ ալ իպտ (նիվ են ի)
դեղագործական նպատակների համար. լուծո
ղականներ (մաքրող միջոցներ). ալ յուր դեղագոր
ծական նպատակների համար. կաթնային չոր
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. ջերմն
իջեցնող միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակ
ների համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան
յուղ. ֆունգ ից իդն եր. նյարդ եր ը ամր ապնդ ող
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակ
ների համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ
վիրակապերի համար. լուծողական միջոցներ.
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակ
ների համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական
նպատակների համար. մանրէասպաններ. գլի
ցերաֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակ
ների համար. կտավատի սերմ դեղագործական
նպատ ակն եր ի համ ար. քսուքն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. քսուքներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաստուկ
ներ հղիության ախտորոշման համար. բուժիչ
յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր.
հորմոններ բժշկական նպատակների համար.
մանանեխի յուղ դեղագործական նպատակների
համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավա
ծուծ բամբակ. սերմ ն ահեղ ուկ արհեստ ական
բեղմն ավորման համար. ռեպելենտներ միջատ
ների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ դեղագործա
կան նպատակների համար. յոդաֆորմ. իռլան
դակ ան մամ ուռ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. յալապա (լուծողականներ). ունաբ դեղո
րայքային. մատուտակ դեղագործական նպա
տակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթնային
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ կեն
դանիների համար (միջատասպաններ). ալ յուր
կտավատի սերմից դեղագործական նպատակ
ների համար. լոսյոններ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. կաթն աշ աք ար (լակտ ոզ)
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ միջատների թրթուրները ոչնչաց
նելու համար. խմորիչներ դեղագործական նպա
տակների համար. պատրաստուկներ ցամաքա
յին կակղ ամ որթն եր ին ոչնչ ացն ել ու համ ար.
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական նպատակ
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ների համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական նպա
տակների համար. կանացի հիգիենիկ կիսավար
տիքն եր. դաղձ (անան ուխ) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. ածիկ
դեղագործական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու
համ ար. ծծմբայ ին ձող իկն եր (ախտ ահ ան իչ
միջոցներ). բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր
բժշկական նպատակների համար. շիճուկներ.
մենթոլ. սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր
միկրոօրգանիզմն երի համար. միկրոօրգանիզմ
ների մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պաստեղներ
դեղագործական նպատակների համար. թույն
առնետների համար. կպչուն ճանճորսներ. պատ
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար.
ման ան եխ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական
նպատակների համար. քիմիական պատրաս
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր.
քսուքն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն.
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժու
թյան համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոն
ներ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, միջա
դիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակ
ների համար. թուղթ մանանեխային սպեղանի
ների համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչաց
նելու համար. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. խոտաթուրմեր բժշկա
կան նպատակների համար. դեղագործական
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար.
պեպս ինն եր (ֆերմ ենտն եր) դեղ ագ ործ ակ ան
նպատակների համար. պատիճներ դեղագործա
կան նպատակների համար. առաջին օգնության
լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական պատ
րաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար.
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա.
թույներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակ
ների համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպատակ
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ների համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող
միջոց) բժշկական նպատակների համար. քինա
քինայի (խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների համար.
քին ոլ ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական)
նպատ ակն եր ի համ ար. ռադ իո ւմ բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. բուժ իչ արմ ատն եր.
խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպա
տակների համար. տոնուսը բարձրացնող միջոց
ներ (դեղային պատրաստուկներ). ազոտաթթվա
կան հիմն ային բիսմութ դեղագործական նպա
տակն եր ի համ ար. սարս ապ ար իլ բժշկակ ան
նպատակների համար. արյուն բժշկական նպա
տակների համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղա
միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ
դեղագործական նպատակների համար. դեղա
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. մանա
նեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը մանրէ
ազ երծ ել ու համ ար. քնաբ երն եր. նատր իո ւմ ի
աղեր բժշկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ մանրէազերծման համար. ստրիխ
նին. արյուն կանգնեցնող (արյունարգել) միջոց
ներ. շաքար բժշկական նպատակների համար.
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայքա
յին պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկ
նայուղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպ ենթ ին դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական պատրաստուկներ. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած խաղ ող ը մշակ ել ու
համ ար. պատր աստ ուկն եր վնաս ատ ուն եր ին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակների
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. ալկ ալ ոի դն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք
բժշկական նպատակների համար. մանկական
սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղագործական
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական
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նպատակների համար. խմելու սոդա դեղագոր
ծական նպատակների համար. կենսաբանական
պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպա
տակն եր ի համ ար. քափ ուր ի յուղ բժշկակ ան
նպատակների համար. քափուր բժշկական նպա
տակների համար. բյուրեղացված սառնաշաքար
բժշկական նպատակների համար. կարբոնիլ
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. լեցի
թին բժշկական նպատակների համար. գազեր
բժշկական նպատակների համար. ամենօրյա
միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղա
գործական նպատակների համար. բժշկական
միջոցներ նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. պարզ ցել յուլո
զային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. հացահատիկային
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ
բժշկական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կոլոդիում դեղագործական նպա
տակների համար. թթու գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների
համար. ատամ նաբուժական դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ
անասն աբ ուժ ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ախտ որ ոշմ ան պատր աստ ուկն եր բժշկակ ան
նպատ ակն եր ի համ ար. գլից եր ին բժշկակ ան
նպատակների համար. միքստուրաներ. ֆեր
մենտն եր դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ)
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու
խոտ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար.
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների
համ ար. վազ ել ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ (բալա
սան) բժշկական նպատակների համար. գայլուկի
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ջրածն ի պեր օքս իդ
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բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղագոր
ծական նպատակների համար. յոդիդներ դեղա
գործական նպատակների համար. ալկալիական
մետաղների յոդիդներ դեղագործական նպա
տակների համար. իզոտոպներ բժշկական նպա
տակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. խանձարուր
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համ ար. կենս աբ ան ակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական պատրաստուկներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. քիմ իակ ան պատր աստ ուկն եր
անասնաբուժական նպատակների համար. քիմի
ական ռեակտիվ
ն եր բժշկական կամ անասնա
բուժական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ հպաոսպնյակների մաքրման համար.
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների
համար. սննդայ ին նրբաթել եր. ֆերմենտն եր
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար. ֆեր
մենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. ֆերմենտային (խմո
րիչ) պատր աստ ուկն եր անասն աբ ուժ ակ ան
նպատակների համար հիգիենիկ կիսավարտիք
ներ անմ իզ ապ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. չորարարներ բժշկական նպատակների
համար. դեղամիջոցներով տոգորված անձեռո
ցիկն եր. միկր ոտ արր եր ով պատր աստ ուկն եր
մարդկանց և կենդանիների համար. ամինաթ
թուներ բժշկական նպատակների համար. ամի
նաթթուներ անասնաբուժական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտա
գործելու համար. մայրու կեղև, որն օգտագործ
վում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտա
հան իչ միջ ոցն եր քիմ իակ ան զուգ ար անն եր ի
համար. ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու
համար. պատրաստուկներ բրոնխները լայնաց
նելու համար. կոշտուկային բարձիկներ. մոլեսկին
(բամբակե գործվածք) բժշկական նպատակների
համ ար. հեշտ ոց այ ին լուծ ույթն եր բժշկակ ան
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նպատակների համար. բժշկական պատրաս
տուկներ մազերն աճեցնելու համար. ստերոիդ
ներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական հյուսվածքապատ
վաստներ կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական
նպատակներով օգտագործվող աչքի վիրակա
պեր. թթված ին բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանա
ծագործվածքային արտադրանքի համար. օդը
թարմ ացն ող հոտ ազ երծ իչն եր. հեշտ ոց այ ին
լվացման միջոցներ բժշկական նպատակների
համար ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժա
կան) նպատակների համար. ցողունային բջիջներ
անասնաբուժական նպատակների համար. կեն
սաբ ան ակ ան հյուսվ ածքն եր ի մշակ աբ ույս եր
բժշկական նպատակների համար. մշակաբույսեր
կենսաբանական հյուսվածքներից անասնաբու
ժական նպատակների համար. սառեցնող հեղու
կացիրներ բժշկական նպատակների համար.
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. պատ
րաստուկներ հալվե վերայից դեղագործական
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի
բժշկական նպատակների համար. պատրաս
տուկներ սեռական ակտիվությունը պակասեց
նելու համար. մանկական խանձարուրներ. ման
կական կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժա
կան պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբ եր ախորժ ակ ը զսպել ու համ ար. հաբ եր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելում ներ
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմի յուղից. սննդային հավելում ներ
ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելում
ներ. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի կաթից.
ակն ամ ոմ դեղ ագ ործ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սննդային հավելումն եր ակնամոմից.
սննդային հավելումն եր բույսերի ծաղկափոշուց.
սննդային հավելումն եր ֆերմենտներից. սննդա
յին հավելումն եր խաղողաշաքարից (գլյուկոզա
յից). սննդային հավելումն եր լեցիթինից. սննդա
յին հավ ել ում ն եր ալգ ին ատ ից. ալգ ին ատն եր
դեղագործական նպատակների համար. սննդա
յին հավելումն եր կազեինից. սննդային հավելում
ներ պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավե
լումն եր կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ
բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագոր
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ծական նպատակների համար. պեստիցիդներ.
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար.
ախտահանիչ միջոցներ. վիրաբուժական սոսինձ.
ախտորոշիչ կենսաբանական նշիչներ բժշկական
նպատակների համար. պատրաստուկներ կորյա
կային հիվանդությունները բուժելու համար. բու
ժակ ան անասն ակ եր կենդ ան ին եր ի համ ար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայտիկ
ներ բժշկական օգտագործման համար. բամբա
կյա տամպ ոնն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական սննդային խառնուրդներ.
կաթի փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). կոլա
գեն բժշկական նպատակների համար. բուսային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական
ն պ ատ ա կն եր ի հ ամ ա ր . դ եղ ագ ո րծ ակ ա ն
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմն երից պատրաս
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ պատ
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար.
բույսերի էքստրակտներ բժշկական նպատակ
ների համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող
ժելեր. իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատ
րաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպա
տակներով. բժշկական նպատակներին հարմա
րեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. բժշկա
կան նպատակներին հարմարեցված համասեռ
սնունդ. նախապես լցված ներարկիչներ բժշկա
կան նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմ ար եցր ած սառ եց ում ով չոր ացր ած միս.
ռեակտիվ թուղթ անասնաբուժական նպատակ
ներով. կապակցող միջոցներ բժշկական նպա
տակների համար. բուժիչ ատամն ափոշիներ.
բուժիչ պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. միջա
տասպան շամպուններ կենդանիների համար.
անասն աբ ուժ ակ ան միջ ատ ասպ ան լվաց ող
միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. սափրվե
լուց հետո օգտագործվող բուժական լոսյոններ.
բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի բուժիչ պատ
րաստուկներ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ
չոր շամպուններ. բուժիչ շամպուններ ընտանի
կենդանիների համար. ախտահանող օճառներ.
բուժիչ օճառներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ
նպատակների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավելում
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ներով սպեղանալաթեր. սննդային հավելումն եր
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային
ծամ ոն (խեժ) ծխել ուց հրաժ արվ ել ու համ ար.
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց հրաժար
վելու համար. դենդրիմերի հիմքով պոլիմերից
պատրաստված դեղապատիճներ դեղագործա
կան արտադրանքի համար. քիմիական պատ
րաստ ուկն եր վար ակվ ած հաց ահ ատ իկ այ ին
բույսերը մշակելու համար. մաշկային ներարկա
յին լցանյութեր. միջատասպան նյութերով տոգոր
ված ապարանջաններ. բուժիչ ատամն ամածուկ.
մերսմ ան ժել եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ.
հակաբեղմ նավորիչ սպունգներ. միանգամյա
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. բազմակի օգտագործման լողալու
խանձարուրներ երեխաների համար. խանձա
րուրներ փոխելու միանգամյա օգտագործման
փռոցներ երեխաների համար. կենդանի հյուս
վածքներ պարունակող ոսկրային լցանյութեր.
լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկական
նպատակների համար. կանեփ բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ զուգարանա
յին արկղերի համար.
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.
մետ աղ յա ծայր ափ ող ակն եր. մետ աղ ակ ան
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների
համար. հակաշփական համահալվածք. պաշտ
պանիչ մետաղական ցանկապատեր ծառերի
համար. արկղիկներ դրամի համար (մետաղա
կան կամ ոչ մետաղական). արծաթե զոդանյութ.
մելքիոր. համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝
արծաթե պատվածքով. մետաղական ամրանա
նյութ եր բետ ոն ի համ ար. անկ իզ ել ի պահ ա
րաններ (մետաղական կամ ոչ մետաղական).
մետաղյա սահմանափակիչներ պատուհանների
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համար. դռների մետաղական նեցուկներ, դռնե
րի մետաղական սահմանափակիչներ. մետաղա
կան տափ օղ ակն եր. մետ աղ յա սևեռ ակմ ան
օղակն եր. մետ աղ ակ ան ծխնին եր. հատ ակ ի
մետաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր մետա
ղակ ան ցանց ավ անդ ակն եր ի համ ար, ձող եր
մետաղական ցանկապատերի համար. բերիլիում
(գլուցինիում). շղթաներ անասունների համար.
երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
մետաղական զրահապատվածք. մետաղական
փականքներ տուփերի համար. մետաղական
հեղույսներ. մետաղական բալոններ (պահեստա
րանն եր) սեղմվ ած գազ եր ի կամ հեղ ուկ օդի
համար. ճանաչման մետաղական ապարանջան
ներ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր.
մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանա
քարեր. բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի
ստեղծագործություն). ճոպաններ կախուղիների
համ ար, մետ աղ աճ ոպ անն եր կախ ուղ ին եր ի
համար. մետաղական ծայրապանակներ ճոպան
ների համար, մետաղական ծայրապանակներ
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական
միացքներ մետաղաճոպանների համար. կադմի
ում. մետաղական կախովի կողպեքներ, բացա
ռութ յամբ էլեկտր ոն այ ինն եր ի. մետ աղ ակ ան
թիթեղիկներ սեպապնդման համար. մետաղա
կան ծայրապանակներ զբոսանքի գավազան
ների համար. մետաղական տարողություններ
թթուներ պահելու համար. արկղիկներ դրամի
համար՝ պարունակության պահպանվածության
ապահովմամբ. հաֆնիում (կելտիում). մետաղա
կան շղթաներ. մետաղական պաշտպանիչ շղթա
ներ. ձգող մետաղական միացուցիչ օղակներ
շղթաների համար. շինարարական մետաղ յա
շրջանակներ. բարձրացնովի պատուհանի մետա
ղական հոլովակներ, պատուհանի մետաղական
հոլովակներ. մետաղական խողովակներ կենտ
րոնական ջեռուցման համակարգերի համար.
պայտ ի մեխ եր. մետ աղ յա ցցեր, մետ աղ յա
առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքա
քար. մետ աղ ակ ան երիթ ակն եր. մետ աղ յա
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, հարդար
ման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. չմշակված
կոբալտ. մետաղ յա նյութեր երկաթուղիների ռել
սուղիների համար. մետաղական սյուներ կառուց
վածքների համար. ջրմուղի մետաղական խողո
վակներ. ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահա
ծոյի մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկ
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ղեր (պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգ առ ելս եր. մետ աղ ակ աղ ապ ար (ձուլմ ան
արտ ադր ութ յուն). զնդանն եր. կցվանք այ ին
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրամե
կուսացման համար. խողովակների մետաղական
արմունկներ, խողովակների մետաղական ճյու
ղավորումն եր. մետաղական դռներ. գոտիները
ձգելու մետաղական հարմարանքներ. մետաղա
կան սեղմակներ (պահանգներ). մետաղ յա կեռեր
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակներ.
կեռ եր (երկ աթ եղ են իրեր). պատ ուհ անն եր ի
մետ աղ ապ ատվ ածքն եր. լար եր սով որ ակ ան
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ մետա
ղյա ամրակապեր. մետաղական պահեստարան
ներ սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
դռան առջևի մետաղ յա քերիչներ կոշիկները
մաքրելու. ցամաքուրդային մետաղական խողո
վակն եր. չմշակվ ած կամ մաս ամբ մշակվ ած
երկաթ. կցվանքային մակադրակներ ռելսերի
համար. մետաղական պտուտակներ, մետաղա
կան պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան ռելսեր. պատուհանների մետաղ յա պիտույ
քակ ազմ եր. օղակ ապ ի երկ աթ. երկ աթ ալ ար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ. երկա
թի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտրական
մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցի
ում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական
մետ աղ ակ ան ամր ան. բույթ եր (երկ աթ եղ են
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական փականք
ներ, բացառությամբ էլեկտրականների, մետա
ղական փականներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների. գալենիտ (հանքանյութ). կապարակ
նիքներ. գերմանիում. մետաղական հողմացույց
ներ. մետաղե ճանկեր (լեռնագնացների կոշիկ
ներ ի սեպ եր). մետ աղ ակ ան կաղ ապ արն եր
սառույցի համար. յուղելու ներագույցներ. մետա
ղական ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ,
զսպանակավոր փականներ. ինդիում. մետաղա
կան խորհրդանշաններ տրանսպորտային միջոց
ների համար. մետաղական շերտավարագույր
ներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված արույր.
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արտաքին մետաղական շերտավարագույրներ,
արտաքին մետաղական լուսամուտափեղկեր.
մետ աղ ակ ան հեն ահ արթ ակն եր հրթիռն եր ի
արձակման համար. մետաղական կավարամած
ներ. մետաղական խարտուք. մետաղ յա սանդ
ղահեծաններ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ
(միներալ). կոճղեր սովորական մետաղներից.
դռներ ի կամ պատ ուհ անն եր ի միջ ակ ապ եր.
մետ աղ ակ ան անվ ակն եր մահճ ակ ալն եր ի
համար, մետաղական անվիկներ մահճակալների
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումն եր (պող
պատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնե
զիում. մետաղական շարժական կառուցվածք
ներ. մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակն եր ի համ ար. մանգ ան. մետ աղ ակ ան
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
մետաղական հենահարթակներ բեռների տեղա
փոխմ ան համ ար, մետ աղ ակ ան տակդ իրն եր
բեռների տեղափոխման համար. մետաղական
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետաղա
կան ծածկարաններ (կառուցվածքներ). դռան
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. չմշակ
ված կամ մասն ակ ի մշակվ ած սով որ ակ ան
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետ աղ ակ ան անվ ակն եր կահ ույք ի համ ար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար. ագու
ցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն. մետաղա
կան հուշ արձ անն եր. մամլ ակ ի մետ աղ ակ ան
շուրթեր. պատերի մետաղական երեսապատ
վածքներ (շինարարություն). նիկել. նիոբիում.
շինարարական մետաղական մակադրակներ
ջրամեկուսացման համար. տների լույս չարձա
կող մետ աղ ակ ան համ արն եր. մետ աղ ակ ան
փակոցափեղկեր. մետաղական ցանկապատեր.
մետաղական զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական
պանելներ. պատերի շինարարական մետաղա
կան երեսվ ածք. մետ աղ յա կեռ իկ-կախ իչն եր
հագ ուստ ի համ ար. մետ աղ ակ ան գլդոնն եր
(կառ ուցվ ածքն եր). լեզվ ակն եր փակ անքն եր ի
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. մետաղա
կան ցցիկներ վրանների համար. մետաղական
առաստաղներ. մետաղ յա հատակներ. շինարա
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րական մետաղական պատվածքներ. շրջադար
ձայ ին շրջան ակն եր (երկ աթգծ եր ի համ ար).
կտուրի մետաղական կղմինդր. չմշակված կամ
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի մետա
ղակ ան աշտ ար ակն եր. դռան մետ աղ ակ ան
բռնակներ. մետաղական գամեր. մետաղական
դարբ ասն եր, մետ աղ ակ ան ճակ ատ ամ ուտք.
դռների մետաղական միջատախտակներ. պող
պատե տափակ նախապատրաստուկներ, դռան
մետաղական սողնակներ. մետաղական օղակ
ներ բանալիների համար. մետաղական հեռագ
րասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայ
նանիստ մետաղական հեծաններ. հավաքովի
մետաղական հենահ արթ ակներ. երկաթեղ են
փոքր իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ
մեխանիկական, մետաղական նշաններ. մետա
ղական միացքներ խողովակների համար. մետա
ղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացու
ցիչ). փաթեթավորման մետաղական տարողու
թյունն եր. մետ աղ ակ ան պահ եստ ար անն եր.
դռան մետաղական շեմ եր. չլուս արձակ ող ոչ
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ.
շարժական մետաղական ջերմոցներ. մետաղա
կան փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկերներ.
զանգուլակներ կենդանիների համար, զանգակ
ներ կենդանիների համար. զանգուլակներ, զան
գեր, զանգակներ. մետաղալար զոդման համար.
մետաղական փականներ, բացառությամբ մեքե
նաների մասերի, մետաղական կափույրն եր,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ
սովորական մետաղներից. երկաթգծային մետա
ղական կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սող
նակներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետ
ներ. ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր.
վոլֆր ամ. մետ աղ ակ ան խող ով ակ աշ ար եր.
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր մետա
ղական ապակեկալներ. մետաղ յա պնդացնող
օղակն եր. մետ աղ ակ ան մեծ ավ անդ ակն եր
(կառ ուցվ ածքն եր). ցիրկ ոն իո ւմ. պողպ ատ ե
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր սեղմ
ված օդի խողովակների համար. լարեր սովորա
կան մետաղների համահալվածքներից, բացա
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ռությամբ դյուրահալների. սովորական մետաղ
ների համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղ արվ եստ ակ ան իրեր. մետ աղ ակ ան
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղական
տաշտեր թռչունների համար (կառուցվածքներ).
լույս չարձակող մետաղական բակեններ. պող
պատե ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միաց ուց իչ). մետ աղ յա ժապ ավ ենն եր
կապկպ ել ու կամ փաթ եթ ավ որմ ան համ ար.
մետ աղ ակ ան թել եր կապկպվ ածք ի համ ար.
մետաղական տակառիկներ. տակառների մետա
ղական օղագոտիներ, տակառիկների մետաղա
կան օղագոտիներ. մետաղական տակառներ.
մետաղական լողավազաններ (կառուցվածքներ).
մետաղ յա շինանյութեր. կաղապարամածներ
բետոնի համար. մետաղական հարմարանքներ
հեծանիվ
ն երի կայանման համար. ճանապարհի
մետ աղ ակ ան ծածկ եր. արկղ եր սով որ ակ ան
մետաղներից. մետաղական խցաններ. ճար
մանդներ սովորական մետաղներից (երկաթեղեն
իրեր). խցանման մետաղական թասակներ. շշերի
մետաղական խցաններ, կափարիչներ, փակիչ
ներ. մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակ
ման համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակ
ներ. կարծր եռակցման մետաղական ձողեր.
կարծր եռակցմ ան և զոդմ ան մետ աղ ակ ան
ձողեր. եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր
բեռների տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափ
ման աշխ ատ անքն եր ի համ ար. առաս անն եր
բեռն եր ը փոխ ադր ել ու համ ար. մետ աղ ակ ան
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ.
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական
հարմարանքներ խողովակների համար. մետա
ղական անուրներ մալուխները և խողովակներն
ամրացնելու համար. մետաղական սեղմակներ
ճոպ անն եր ի, մետ աղ աճ ոպ անն եր ի համ ար.
պատ ուհ անն եր ի մետ աղ ակ ան շրջան ակն եր.
հիմն ակմախքներ ջերմոցների համար. մետաղ յա
վրաքաշներ. ծխնելույզների մետաղական գլխա
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դիրներ. կապկպվածքի մետաղական թելեր գյու
ղատնտեսական նպատակների համար. մետա
ղական ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկներ.
հատ ակ ի մետ աղ ակ ան սալ եր. մետ աղ ակ ան
դամբարաններ. մետաղական օժանդակ պարա
գաներ դագաղների համար. մետաղական բեռ
նատար տակդիրներ. բեռնման մետաղական
եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների համար.
մետ աղ ակ ան հոդ ակ ապ եր. շին ար ար ակ ան
մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան մետաղա
կան շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր ճոպանու
ղիների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական ջրհոր
դաններ. ցամաքուրդային խողովակների մետա
ղական կափույրներ. մետաղական միջնապա
տեր. սյուների մետաղական պատյաններ նավ
թահորերի համար. մետաղական պահեստարան
ներ հեղ ուկ վառ ել իք ի համ ար. շարժ ակ ան
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական պահես
տարաններ. մետաղական ճոպաններ. մետաղա
կան քիվեր. քիվերի մետաղական ձուլվածքներ.
մետ աղ ակ ան անկ յուն ակն եր. մետ աղ ակ ան
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածքներ.
մետաղական անվիկներ բացովի դռների համար.
մետ աղ ակ ան կափ ար իչն եր դիտ ահ որ եր ի
համար. մետաղական տանիքապատվածքներ.
կեռեր հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար.
մետաղական բաքեր. սանդուղքների մետաղա
կան աստ իճ անն եր. ջրհորդ ան մետ աղ ակ ան
խողովակներ. ճկուն փողրակները փաթաթելու
համար ոչ մեխանիկական մետաղական թմբկագ
լաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչներ 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
համ ար. մետ աղ ակ ան ճյուղ ավ որ ութ յունն եր
խողովակաշարի համար. մետաղական շրջա
նակներ գերեզմանների համար, մետաղական
շրջանակներ մահարձանների համար. մետաղա
կան ցանկապատեր. ճկուն փողրակները փաթա
թելու համար մետաղական ոչ մեխանիկական
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հարմ ար անքն եր. մետ աղ յա ցուց ան ակն եր.
մետաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. անա
գաթ իթ եղ. թերթ ավ որ մետ աղ. մետ աղ ակ ան
փականքներ պորտֆելների համար, մետաղա
կան փականքներ պայուսակների համար. մետա
ղակ ան օժանդ ակ պար ագ ան եր կահ ույք ի
համար. շինարարական մետաղական պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապ ան աք ար եր ի համ ար. գեր եզմ անն եր ի
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգադա
րակն եր տակ առն եր ի համ ար. մետ աղ ակ ան
օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար.
դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր. մետաղա
կան փականներ բեռնարկղերի համար. կապկ
պելու մետաղական միջոցներ խրձերի համար.
ճանապարհային վթարային մետաղական ցան
կապ ատ եր. մետ աղ յա արկղ իկ եր, մետ աղ յա
սնդուկներ. տարբերիչ մետաղական ցուցանակ
ներ, մետ աղ ակ ան անվ ան ատ ախտ ակն եր.
գրանցմ ան մետ աղ ակ ան համ ար անշ անն եր.
կերմետներ (խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվա
րահալ միացություններից). տակառների մետա
ղյա ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարա
րությունների համար. կառանման մետաղական
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական խողովակ
ներ. մետ աղ ակ ան ծխանցք եր. մետ աղ ակ ան
խող ով ակն եր օդափ ոխմ ան և օդոր ակմ ան
կայանքների համար. մետաղական նրբաթիթեղ
փաթաթման և փաթեթավորման համար. ոսկե
զոդ ան յութ. ոչ մեխ ան իկ ակ ան մետ աղ ակ ան
ձագարներ. տառեր և թվեր սովորական մետաղ
ներ ից, բաց առ ութ յամբ տպագր ակ անն եր ի.
մետաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողո
վակաշարերի համար. ճնշումային մետաղական
խող ով ակ աշ ար եր. հեռ ախ ոս ի մետ աղ ակ ան
խցիկն եր. մետ աղ յա արկղ եր գործ իքն եր ի
համ ար. մետ աղ ակ ան արկղ եր գործ իքն եր ի
համ ար (դատ արկ). մետ աղ յա հավ ան ոցն եր.
արգելակային սեղմակներ (անիվ
ն երի բլոկավոր
ման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ. մոծա
կապ աշտպ ան մետ աղ ակ ան ցանց եր. լեռ
նագնացն եր ի մետ աղ ակ ան կեռ եր. երկ աթ ե
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տակդ իրն եր բուխ ար ին եր ի վառ ել ափ այտ ի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղակ ան սարք եր. մետ աղ ակ ան վանդ ակն եր
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանաչով
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական
կառ ուցվ ածքն եր). մետ աղ ակ ան ախոռն եր.
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի մետաղա
կան տներ (պատր աստ ի հավ աք ակ ազմ եր).
մետաղական սկուտեղներ. փողոցի մետաղական
ջրհորդաններ. պտուտակավոր մետաղական
կափարիչներ շշերի համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ էլեկտրական մետաղական սարքեր
պատուհանները փակելու համար. պատերը երե
սապատելու մետաղական սալիկներ. մետաղա
կան սալ եր ճան ապ արհ ի ծածկ եր ի համ ար.
շինարարական մետաղական սալեր. մետաղա
կան ձեռնասանդուղքներ. ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված մետաղական ծածկեր տանիքի
համ ար. մետ աղ ակ ան զրահ ապ ատ դռներ.
մետաղական բազրիքներ լոգարանների համար.
տոպրակների մետաղական անշարժ բաշխիչներ
շների մնացորդների համար. 3D–տպագրության
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. մետա
ղական կեռիկներ պատուհանների համար. դռնե
րի մետ աղ ակ ան հեն ար անն եր. տան իքն եր ի
մետաղական փորակավոր կղմինդրներ. մետա
ղական ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղա
կան պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա ձողեր.
ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր. պայուսակ
ների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա նեցուկներ
կահույքի համար. մետաղ յա պիտակներ. մետա
ղյա կանիստրներ (ջրամաններ). մետաղ յա ցցեր
բույսերի կամ ծառերի համար. մետաղ յա դրոշա
կաձողեր (կառուցվածքներ). մետաղ յա սեղմակ
ներ պարկ եր ը դրոշմ ել ու համ ար. մետ աղ յա
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների մետաղ յա
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահա
րաններ. մետաղ յա ծալովի դռներ. մետաղ յա
ձուլածոներ շինությունների համար. բուխարի
ների մետաղ յա դարակներ. տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված մետաղական
թեք հարթ ակն եր. սով որ ակ ան մետ աղն եր ից
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական
իրերի. մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
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արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռք ի մետ աղ յա դրոշ ակ աձ ող եր. մետ աղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուս իչ շարժ ակ ան մետ աղ ակ ան խցիկն եր.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգեգոր
ծական մետաղական շրջանակներ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների).
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար.
կոնվ երտ երն եր պողպ ատ ը հալ ել ու համ ար.
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքե
նաներ). օդավորող պոմպեր ակվարիումն երի
համար. օդի խտարարներ. թափահարիչներ.
գյուղատնտեսական մեքենաներ. գյուղատնտե
սական էլևատորներ. զտիչներ շարժիչներում
հովացնող օդը մաքրելու համար. օդային գոլոր
շիար արն եր. ապար ատն եր ճնշման տակ
գարեջրի մատուցման համար. չափաբերման
մեքենաներ. ճանապարհային գլդոններ. կար
բյուրատորների սնիչներ. ներքին այրման շար
ժիչն եր ի վառ ոցք ի սարք եր. փոփ ոխ ակ ան
հոսանքի գեներատորներ. փականներ (մեքենա
ների մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի. ամբ արձ իչն եր,
բացառությամբ դահուկայինների. ամբարձիչներ
(վերելակներ). խառնիչ մեքենաներ. ինքնայուղ
վող առանցքակալներ. գութաններ. շարժիչներ
ինքնաթիռների համար. պատեր սպիտակեցնե
լու մեք են ան եր. յուղմ ան օղեր (մեք են ան եր ի
մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն հոսանքի
գեներատորների խոզանակներ. ճանապարհ
ներն ավլող ինքնագնաց մեքենաներ. սղոցադազ
գահներ (մեքենաների մասեր). փոխակրիչների
ժապավեններ. ժապավենային փոխակրիչներ.
խնոց ին եր. թմբկագլ անն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). մեքենաների պատյաններ. մեքենաների
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ.
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքե
նաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ հեծանիվ
ն երի
համար. միացման ձողեր մեքենաների և շարժիչ
ների համար. գնդիկավոր առանցքակալներ.
բիտ ում արտ ադր ել ու մեք են ան եր. հնձիչն եր.
խրձակապիչներ. կոճեր ջուլհակային մեքենա
ների համար. փայտամշակման հաստոցներ.
ապար ատն եր գազ ավ որվ ած ըմպ ել իքն եր ի
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արտադրության համար. հյուսվածքապաստառ
ներ պատրաստող մեքենաներ. չոր խոտի հակե
րը կապկպելու սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենա
ներ). դիզելային շարժիչների նախագործարկա
յին տաքացման մոմեր. պարուրակահան հաս
տոցն եր. ողողմ ան մեք են ան եր. շշալցմ ան
մեքենաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր
եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենա
ների կլոր քարգահներ. խոզանակներ (մեքենա
ների մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկա
վատորներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ
(բեռնաշարժ մեխանիզմն եր). փոքր ավտոմատ
խարիսխներ նավագնացության համար. մեքե
նան եր ի փոկ եր. պատ յանն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). շարվածքային մեքենաներ (տպագրու
թյուն). ներարկիչներ շարժիչների համար. կար
բյուր ատ որն եր. ասեղն ավ որ հավ աք ած ուն եր
(սանդերքային մեքենաների մասեր). կտրոցներ
(մեքենաների մասեր). պոլիգրաֆիական մամլա
մայր եր ի տուփ եր (տպագր ութ յուն). խար ամ,
մոխիր մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչ
ներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռուցվող). յուղիչ
ներ (մեքենաների մասեր). կենտրոնախուսակներ
(մեքենաներ). կենտրոնախույս աղացներ. կենտ
րոնախույս պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը
թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ.
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների
համ ար. կախ ոցն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
ածխ ախ ոզ ան ակն եր (էլեկտր ակ ան ութ յուն).
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. բեռ
նաթափման հարթակներ. հյուսող մեքենաների
սայլակներ. խառատային հաստոցներ. բազմա
ճախարակներ. գութանախոփեր. պիտույքակազ
մեր մեքենաների շոգեկաթսաների համար. գինու
մամլիչներ. սիգարետ պատրաստող մեքենաներ
արդյունաբերական նպատակների համար. ճկող
մեք են ան եր. փակ ան ագ ործ ի էլեկտր ակ ան
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. մեքենա
ների շոգեկաթսաները նստվածքից պաշտպա
նելու համար կոլեկտորներ. կարի մեքենաների
ոտնակավոր շարժաբերներ. տպագրական շար
վածքային մեքենաներ (լուսաշարող). ճնշակներ
(մեքենաներ). տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտա
րարներ (մեքենաների մասեր). խտացման տեղա
կայանքներ. փոկանիվ
ն եր (մեքենաների մասեր).
պնդացնող միացումն եր (շարժիչների մասեր).
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կորդ պատրաստող մեքենաներ. տառաձուլիչ
մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. կտրիչ մեքենա
ներ. հոս անք ի գեն եր ատ որն եր. հոր ատմ ան
գլխիկներ (մեքենաների մասեր). հաստատուն
հոս անք ի գեն եր ատ որն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ամբարձիչների (վերելակների) փոկեր. կցակար
ման կարի մեքենաներ. օդային բարձիկով սար
քեր բեռներ փոխադրելու համար. առանցքակալ
ների ներդրակներ (մեքենաների մասեր). էլեկտ
րական դանակներ. ատամն աձողավոր ամբար
ձիկներ. մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկ
ներ (մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ.
շարժիչների գլանների գլխիկներ. կուլտիվատոր
ներ (մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպագ
լաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսա
կավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. ինքնաբեռնաթափման բուն
կերներ (մեխանիկական). կտրող մեքենաներ.
օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող ջրի
համ ար. ճիմ ահ ատ իչն եր. ճարպ ազ երծմ ան
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր շար
ժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ.
գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. մանրատիչներ
(փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայի
մաս եր). մեխ ան իկ ակ ան կարժ առն եր. կաշ ի
կտրող, լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային
մեքենաներ. հարդարիչ մեքենաներ. հաստա
տուն հոսանքի գեներատորներ. կեղտաջրերի
ցրցայտ իչն եր. ապար ատն եր գազ ավ որվ ած
ջրերի արտադրության համար. խմելու ջրի հան
քայնացման կայանքներ. ջրատաքացուցիչներ՝
որպես մեքենաների մասեր. փառահան մեքենա
ներ. պարուրակահան հաստոցներ. կոթունազա
տիչներ (մեքենաներ). հատիկամաքրիչ մեքենա
ներ. արտարկիչներ. էլեկտրական գեներատոր
ներ. ամբ արձ իչ սարք եր. դրոշմ ամ ամլ իչն եր.
կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների. ներկման ապարատներ տպագ
րական մեքենաների համար. փաթաթող մեքե
նաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր (մեքենա
ներ ի կամ շարժ իչն եր ի մաս եր). դրոշմ ակ իչ
մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. պիտակավորիչ
մեքենաներ. կորզանահաստոններ. էքսկավա
տորներ. հանքահանման սարքեր. խոտաշրջիչ
ներ. քարմաղներ (մեքենաներ կամ մեքենաների
մասեր). հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակ
ներ (մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ.
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ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. վերջնամշակ
ման, վերամշ ակմ ան մեքենաներ. կապիչն եր
(մեքենաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամե
քենաներ. գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքե
նաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծման և
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. գազո
նահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ
(մեքենաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման
և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային պոմպեր.
ծալքավորիչ մեքենաներ, դրոշմատպիչ մեքենա
ներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդր
ներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչ
ներ. ծղոտ ահ ատ մեք են ան եր. մսաղ ացն եր
(մեքենաներ). մանածագործական հաստոցների
ազբափայտեր. տափաններ. ոռոգիչներ (մեքե
նաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. մետա
ղական թերթերի վրա տպագրման մեքենաներ.
տպագրական տպաձևեր. տպագրական մեքե
նաներ. տպագրական մամլիչներ. տպագրության
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների դանակ
ներ. մանածագործական հաստոցների ազբիկ
ներ. մեքենաներ սայրերը, կտրիչները սրելու
համար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոց
ների մասեր). կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների
մասեր). գլոցահաստոններ. թթվածնային նիզակ
ներ ջերմային հորատման համար (մեքենաներ).
շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր). ամանեղեն
լվացող մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). տրանս
պորտային միջոցները լվանալու կայանքներ.
կանխավճարով աշխատող լվացքի մեքենաներ.
ամբ արձ իչ կայ անքն եր. սպիտ ակ եղ են ի մզիչ
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. քարշային շար
ժիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
շոգեմեքենաներ. հաստոցներ. վառոցքի մագ
նետ ո. բեռնմ ան – բեռն աթ ափմ ան սարք եր.
պոլ իգր աֆ իակ ան ինքն ադ արս իչն եր (թուղթ
մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր, կռաններ
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճն
շական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ (ոչ մեծ
չափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժա
սարքեր, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ներ ի. շարժ ահ աղ որդ ակն եր, բաց առ ութ յամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
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համար նախատեսվածների. կարգավորիչներ
(մեքենաների մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքե
նաներ. խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ.
դիաֆրագմաներ, թաղանթներ պոմպերի համար.
մետաղամշակման հաստոցներ. մանածագործա
կան մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրաղացա
քարեր. հղկահաստոցներ. հորատներ լեռնագոր
ծական աշխատանքների համար. հանքաքար
մշակ ել ու մեք են ան եր, հանք աք ար մշակ ել ու
սարքավորումն եր. ալրաղաց մեքենաներ. խառ
նիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչխրձակապիչներ. հացահատիկահավաք կոմ
բայնն եր. վագ ոն աա մբ արձ իչն եր. ռեա կտ իվ
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար նախատեսված
ների. աղտոտումը կանխող սարքեր շարժիչների
և մոտորների համար. շարժիչների մխոցներ.
մեքենաների և շարժիչների արագության կար
գավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. կաղապարման մեքե
նաներ. ազատ ընթացքի անիվ
ն եր, բացառու
թյամբ ցամաքային փոխադրամիջոցների համար
օտագ ործվ ողն եր ի. մաք ոքն եր (մեք են ան եր ի
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումն եր
արդ յուն աբ եր ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
շրջակ ար ող մեք են ան եր. ձեռք ի գործ իքն եր,
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. գոր
ծիքն եր (մեք են ան եր ի մաս եր). մեք են ան եր ի,
հաստ ոցն եր ի կտրող գործ իքն եր ի բռնիչն եր.
պահ ած ոն եր ի էլեկտր ակ ան բաց իչն եր. հաց
կտրող մեք են ան եր. առանցք ակ ալ ատ ուփ եր
լիս եռն եր ի վզիկն եր ի համ ար (մեք են ան եր ի
մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների առանցքա
կալներ. թուղթ արտադրելու մեքենաներ. փայ
լարդիչներ (գլոցիչներ). փաթեթավորման մեքե
նաներ. խմորահունցիչ մեքենաներ. մակարոնե
ղեն արտ ադր ել ու էլեկտր ակ ան մեք են ան եր.
ներկմ ան մեք են ան եր. ներկ ափ ոշ եցր իչն եր.
հորատող մեքենաներ. ձեռքի էլեկտրական գայ
լիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. մխոց
ներ (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր).
տպարանային մամլիչներ. պնևմափոխակրիչներ.
ծակատիչ մամլիչների մամլամատներ. դակիչ
մեքենաներ. պղպեղի աղացներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. ողորկման էլեկտրա
կան մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենա
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ներ). օդայ ին ճնշակն եր (տեղ ակ այ անքն եր
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման
տեղակայանքների համար. վակուումային պոմ
պեր (մեքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ.
փոկանիվ
ն երի շփափոկեր. էլեկտրամեխանիկա
կան սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մամլիչներ (արդյունաբերական մեքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (մեքենաների մասեր). պուդ
լինգման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. շոգե
զատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր տեղադ
րելու մեքենաներ. քերաթափող մեքենաների
ատամն եր. մեխանիկական փոցխեր. խավավոր
ման մեքենաներ. ուղղիչ հաստոցներ. կազմարա
րական արդյունաբերական մեքենաներ և սար
քեր. արդուկիչ մեքենաներ. լցակարման մեքե
նաներ. զսպանակներ (մեքենաների մասեր).
էլեկտրական սարքեր վարագույրները տեղաշար
ժելու համար. գամիչ մեքենաներ. ամբարձիչներ
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). ռոտա
ցիոն տպագրական մեքենաներ. մեքենաների
ատամն ավոր մեխանիզմն եր. մեքենաների անիվ
ներ. մեքենաների թափանիվ
ն եր. անվիկավոր
առանցքակալներ. առանցքակալի զատիչներ
(գնդիկների բռնիչներ). ճանապարհաշինական
մեքենաներ. սղոցներ (մեքենաներ). հանքային
մեքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. քաղհա
նիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմն ացաններ
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ.
օդափ ուքս եր (մեք են այ ի մաս եր). դարբն ոց ի
փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների
մասեր). լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենա
ների մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքե
նաներ. շաքար արտադրելու մեքենաներ. գեր
տաքացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ.
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր).
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. հաստոց
ների հենոցներ (մեքենաների մասեր). դարձյակ
ներ (մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ. կթի
մեքենաների բաժակներ. մեքենաների շարժա
հաղորդակներ. օդաճնշական կայանքներ խողո
վակաշարերի համար. փոխակրիչներ (մեքենա
ներ). հյուսվածապատման մեքենաներ. կարա
պիկներ (վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ.
տուրբ ինն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
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վածների. մեխանիկական թմբկագլաններ ճկուն
փողրակների համար. դեկելներ (տպագրական
մեքենաների մասեր). տպագրական մեքենաներ.
քամհ արն եր. շարժ իչն եր օդայ ին բարձ եր ով
տրանսպորտային միջոցների համար. շարժիչ
ների օդափոխիչներ. ապակի մշակող մեքենա
ներ. մեքենաներ երկաթուղիների շինարարու
թյան համ ար. ապար ատն եր ռետ ին ացմ ան
(վուլկանացման) համար. կցորդիչներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ.
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավառակ
ներ (մեքենաների մասեր). հղկասկավառակներ
(մեքենաների մասեր). գարեջրի մատուցման
պոմպեր. օդաճնշական շարժիչներ. օդաճնշա
կան մեքենաներ. օդային պոմպեր. ներքին այր
ման շարժիչների վառոցքի մոմեր. մեղմիչների
մխոցներ (մեքենաների մասեր). հակաշփական
առանցքակալներ մեքենաների համար. փորիչ
ներ (մեքենաներ). օդ արտածծող սարքեր. շար
ժիչների վառելիքային խնայարարներ. նավային
շարժ իչն եր. նավ ակ այ ին մոտ որն եր. քրքրիչ
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ (մեքե
նաներ). արգելակային մակադրակներ, բացա
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների համար
նախ ատ եսվ ածն եր ի. արգ ել ակ ի կալ ունն եր,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. արգե
լակմ ան հատվ ած ամ աս եր, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. կոճեր (մեքենաների մասեր), հենքա
կոճեր (մեքենաների մասեր). փոխանցման տու
փեր, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների.
շշերը խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի
կափարիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ
շշերը հերմետիկացնելու համար. էլեկտրաշար
ժաբերով խոզանակներ (մեքենաների մասեր).
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ.
սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճաղաց
ների. շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. մեքենա
ներ հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման մեքենաներ. մանրատիչ
ներ (մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակ
ների համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակ
ներ). ավտոմատ մանիպուլ յատորներ (մեքենա
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ներ). արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք պատրաս
տելու համար. զտիչ մեքենաների փոխարինովի
տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. պտտման մոմենտի
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. փոխհաղորդման շղթաներ, բացառու
թյամբ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի կապիչ
ներ (մեքենաների մասեր). շոգեմեքենաների
կաթսաներ. մեքենաների կաթսաների սնիչներ.
կենդանիների խուզի մեքենաներ. շարժիչներ,
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների. մեքենա
ների կամ շարժիչների կառավարման մալուխ
ներ. սարքեր մեքենաների և շարժիչների կառա
վարման համար. պոլիգրաֆիական մամլամայ
րեր. սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ.
շարժ իչն եր ի օդափ ոխ իչն եր ի շարժ ափ ոկ եր.
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամն ավոր
փոխ անց իչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էմուլսացման կենցաղային էլեկտրա
կան խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդ ուկց իո ն փոխ անց իչն եր, բաց առ ութ յամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). ջեր
մափ ոխ ան ակ իչն եր (մեք են ան եր ի մաս եր).
արտանետումային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար նախատեսվածների. կռունկներ (ամբար
ձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմն եր). բանջարեղեն
և միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ բան
ջարեղեն տրորելու համար. մածկաարտամղիչ
օդաճնշական ատրճանակներ. զտիչներ՝ որպես
մեքենաների կամ շարժիչների մասեր. գութա
նավոր առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղա
յին էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային էլեկտ
րական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական շար
ժիչներ. լողացող կամ ցամաքային հորատման
աշտ ար ակն եր. ներք ին այրմ ան շարժ իչն եր ի
վառ ել իք ի կերպ ափ ոխ իչն եր. շարժ իչն եր ի

09/2

№ՄԱՍ 1

(հովացման) ռադիատորներ. շոգեկաթսաների
խողովակներ (մեքենաների մասեր). հիդրավլիկ
վերահսկում մեքենաների, մոտորների և շարժիչ
ներ ի համ ար. մեք են ան եր ի, շարժ իչն եր ի և
մոտորների պնևմակառավարում. մոտորների և
շարժիչների քարտերներ. խոհանոցային էլեկտ
րական պրոցեսորներ. սոսնձապատիչ էլեկտրա
կան ատրճանակներ. ատրճանակներ (գործիք
ներ պայթ ուց իկ նյութ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ).
ձկնորսական ցանցերը դուրս քաշելու մեքենա
ներ. համապիտանի հոդակապեր (կարդանային
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար. գորգա
մաքրման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր.
արտանետման գազերի կատալիզային կերպա
փոխիչներ. վակուումային զտման կենտրոնական
կայանքներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման
հարմարանքներ. գազային կտրոցներ. փոշու
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանք
ներ). փոշ ու հեռ ացմ ան կայ անքն եր (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխա
նիկական մեքենաներ քիմիական արդյունաբե
րության համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքե
նաների մասեր). վթարային սնման գեներատոր
ներ. ընդ արձ ակմ ան բաք եր (մեք են ան եր ի
մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման ապարատ
ներ. մեքենաներ մանածագործական արդյունա
բերության համար, հաստոցներ մանածագործա
կան արդյունաբերության համար. արտանետման
կարճախողովակներ շարժիչների համար. նավ
թազտման մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթա
վորման համար. էլեկտրահատակափայլիչներ.
էլեկտր ակ ան սարք եր կոշ իկն եր ը մաքր ել ու
համ ար. ձյուն ամ աքր իչն եր. գազ աեռ ակցմ ան
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ.
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ.
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. թենիսի
ձեռնաթիակների լարերը ձգելու մեքենաներ.
հեծանիվ
ն եր հավաքելու հաստոցներ. մեքենա
յացված կուլտիվատորներ. ներկի փոշարարներ
(մեքենաներ). հիդրավլիկական սարքեր դռները
բացելու համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկնա
սարքի լծակներ. մեքենայացված կերաբաշխիչ
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ներ անասունների համար. շարժվող հետիոտ
նային ուղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչ
ների համար. օդաճնշական սարքեր դռները
բացելու համար. փոշեկուլների պարկեր. գազա
յին զոդայրոցներ. հողմային տուրբիններ. արգե
լակ ի ճնշիչն եր, բաց առ ութ յամբ ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների համար նախատես
վածների. էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների
համար. ապարատներ էլեկտրազոդման համար.
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկտրական
զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդ
ման համար. ապարատներ էլեկտրաաղեղային
հատմ ան համ ար. զոդ ալ ամպ եր. հնձանն եր.
օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ գալվանապ
լաստիկայի համար. գալվանացման մեքենաներ.
առևտրի ավտոմատներ. դռները փակելու էլեկտ
րական սարքեր. էլեկտրական սարքեր դռները
բացելու համար. կառավարման սարքեր վերե
լակների համար. էլեկտրական ապարատներ
պլաստմասսայե փաթեթավորումն երի զոդման
համար. վառելիք բաշխող պոմպեր տեխնիկա
կան սպասարկման կայանների համար. ավտո
մատ կարգ ավ որվ ող վառ ել իք այ ին պոմպ եր.
պլաստմասսա վերամշակելու մեքենաներ. էլեկտ
րակ ան սարք եր պատ ուհ անն եր ը բաց ել ու
համար. էլեկտրական սարքեր պատուհանները
փակ ել ու համ ար. հիդր ավլ իկ ակ ան սարք եր
պատուհանները բացելու համար. հիդրավլիկա
կան սարքեր պատուհանները փակելու համար.
օդաճնշական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. օդաճնշական սարքեր պատուհանները
փակելու համար. դռները փակելու հիդրավլիկա
կան սարքեր. դռները փակելու օդաճնշական
սարքեր. օդաճնշական գլաններ. խոհանոցային
է լ ե կ տր ակ ա ն ա ղ ա ցն ե ր ( մ ա նր ատ ի չն ե ր ) .
3D-տպիչներ. մեքենաներ մաղելու համար. շար
ժիչների հենարաններ, բացառությամբ ցամա
քայ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի համ ար
նախատեսվածների. էլեկտրական մեխահանիչ
ներ. փոշեկուլների խոզանակներ. դահուկների
եզրակն երը սրել ու էլեկտր ական գործ իքն եր,
էլեկտրական եզրակահատներ. մանրատող, ջար
դող մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ. ներծ
ծող ծայրափողակներ փոշեկուլների համար.
խողովակներ մաքրելու քերակներ. էլեկտրական
հյութամզիչներ. էլեկտրական պտուտակադար
ձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես մեքենայի
մասեր, բացի խաղային մեքենաների համար
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նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ տրանս
պորտ այ ին միջ ոցն եր ի շարժ իչն եր ի համ ար.
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր շինարարա
կան թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե
թրթուրներ՝ որպես մասեր բեռնման-բեռնաթափ
ման թրթուրավոր մեքենաների և ապարատների
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր գյու
ղատնտ ես ակ ան թրթուր ավ որ մեք են ան եր ի
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր հան
քարդյունաբերական թրթուրավոր մեքենաների
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն
մաքրող թրթուրավոր մեքենաների համար. յու
ղերի թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմ
պեր հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ
3D տպագրման համար. հողամշակման մեքենա
ներ գյուղատնտեսական նպատակների համար.
պարուրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչ
ներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքային
տպագրական մեքենաներ արդյունաբերական
նպատակների համար. գոլորշիով ատակամաք
րիչներh. ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյում
ներ, բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. շարժ ակ ան կռունկն եր.
նավթի արդյունահանման, պահեստավորման և
բեռնաթափման լողացող կայանքներ. պանիր
կտրող էլեկտրական դանակներ. բանջարեղեն
մաքրող էլեկտրական սարքեր.
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
հես ան աք ար եր նրբախ արտ ոցն եր. ածել ին եր
սրելու կաշվե փոկեր. բզեր (մախաթներ). կտրե
լիս օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ).
անցքակոկիչներ. անցքակոկիչների կցորդիչներ.
ներպարուրակիչ շաղափիչների երկարիչներ.
մածկաթիակներ, գունադանակներ (գույները
խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ).
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի
գործիքների մասեր). անկյունաչափական սար
քեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ կենդա
նիների կաշին քերթելու համար. պարուրահան
ներ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը զենք. ձեռքի
մեխահան գործիքներ. ձեռքի ամբարձիկներ.
սվինաձողեր. մորուք խուզելու մեքենաներ. ձեռ
քով կառավարվող ձեռքի գայլիկոնիչներ. դուրեր.
կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու համար.
անասուններին խարանելու գործիքներ. անա
սունն եր ին խուզ ել ու դան ակն եր. մեծ ամ եխ ի
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր.
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սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիք
ներ). մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռ
քի գործ իքն եր). մկրատն եր. նրբուն ել ին եր.
փոր ագր ել ու կտրիչն եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
քլունգներ. խծուծման դուրեր. գրչահատ դանակ
ներ. քարի հետ աշխատելու մուրճեր. նրբասղոց
ներ. քերադանակներ. երիթակների անցքահատ
ներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
դանակներ. ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների
շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշի
կի կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար).
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. սեղա
նի սպասք (դանակներ, պատ առ աքաղն եր և
գդալներ). թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ,
փականագործի մկրատներ. կտրող ժապավեն
ներ. ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). պտուտա
կամերի բանալիներ (ձեռքի գործիքներ). պտու
տակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). արգելա
նիվ
ն եր (ձեռքի գործիքներ). արտապարուրակիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). գչիր (հորատ). հեսան
ների բռնիչներ. կացիններ. սեղանի պատառա
քաղներ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի
գործիքներ. ձեռքով կառավարվող բանջարակտ
րատիչներ. եղունգների ունելիներ. խողովակա
հատիչներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիք
ներ. կտրիչ-դան ակն եր. դան ակ ավ որ իրեր.
պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). գդալ
ներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ածելիներ
սրել ու փոկ եր. գրունտ ը խտացն ել ու համ ար
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). դրոշմման գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ
(ձեռքի գործիքներ). թիակներ (այգեգործություն),
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ.
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի
սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). սրոցաքարեր. սրելու գոր
ծիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. գայլիկոնիչ
ներ. թեփուկները հեռացնելու դանակներ. խոշոր
մոլախոտերի կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիք
ներ). էտոցներ. այգեգործական կոր մկրատներ.
պատվաստման դանակներ. թփահատներ (գոր
ծիք). ծլեպները հեռացնելու ունելիներ. մազա
զերծման նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքան
դիչներ. հորատներ ատաղձագործական աշխա
տանքն եր ի համ ար. դրոշմ ատպմ ան սարք եր
(ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավաքակազ
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մեր ոտն ահ արդ արմ ան համ ար. ածել ին եր ի
պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ (շաղափ
ներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). փոցխեր (ձեռ
քի գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր
(ձեռքի գործիքներ). էտելու մկրատներ. գերան
դիներ. գերանդիների օղակներ. ծալքավորման
գործիքներ. ողորկման գործիքներ. նախշառան
դաների սայրեր. մատնեքահանման դանակներ.
գործվածքները ծալքավորելու հարմարանքներ.
տավրեր. գչրակ (ձեռքի գործիքներ). սառը զեն
քերի պատյաններ. մազերը գանգրացնող ձեռքի
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. գազոնահնձիչ
ներ (ձեռքի գործիքներ). սառցատապարներ.
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկա
նական մահակներ. փորագրական ասեղներ.
պայտելու դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու
դան ակն եր. փոխպ ատվ աստմ ան դան ակն եր
(ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջա
րեղ են կտրատ ել ու հարմարանքն եր. սակրեր
(տապ արն եր). կտրատ ել ու հարմ ար անքն եր.
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). քաղհա
նիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. միջա
տասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիք
ներ). ձեռքով կառավարվող այգե-բանջարանո
ցային գույք. պատվաստի դանակներ. ագույցներ
ատաղձագործական կամ տակառագործական
աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր.
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր).
սղոցն եր ի տափ ուկն եր (ձեռք ի գործ իքն եր ի
մասեր). լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գոր
ծիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ.
քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. մետաղական
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք).
անվ իկ ավ որ դան ակն եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր տրո
րելու համար (ձեռքի գործիքներ). պատրույգները
կտրելու մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու
պարագաների համար. համարներ փորագրելու
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. պահածոյի
ոչ էլեկտրական դանակներ. որսատեգեր (հար
պուններ) ձկնորսության համար. բրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). ատր
ճանակներ (ձեռքի գործիքներ). կետանշիչներ
(ձեռքի գործիքներ). ձուլաշերեփներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). ռանդաների սայրեր. խոշորաքարթ
խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիք
ներ). էլեկտրական և ոչ էլեկտրական ածելիներ.
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անցքահատներ. վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով
գերանդիներ. եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոց
խեր (ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի
գործիքներ). սղոցների շրջանակներ. գզող հար
մարանքներ (ձեռքի գործիքներ). այգեգործական
կոր դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների պարզ
վածքազատման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
կտրող առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ներպա
րուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). հորատներ
(ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական պտուտա
կահաններ. դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի
ծայրեր (ձեռքի գործիքներ). խողովակներ կտրե
լու գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով կառավար
վող գյուղատնտեսական գործիքներ. հեսանաս
կավառակներ (ձեռքի գործիքներ). միջատաս
պան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի արծաթե
սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և գդալ
ներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ.
աքցաններ, ունելիներ. աքցաններ (ունելիներ).
սուսերներ. սրեր, թրեր. ցցահար մուրճեր (ձեռքի
գործիքներ). տոմսերի դակիչներ. եղունգների
էլեկտրական սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական հարմարանք
ներ. գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ).
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ
էլեկտր ակ ան մեք են ան եր մազ եր ը խուզ ել ու
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին խու
զելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). խուզելու
դան ակն եր (ձեռք ի գործ իքն եր). արդ ուկն եր.
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ (գործիք
ներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի գործիքներ).
մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող գոր
ծիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավա
քակազմեր մատնահարդարման համար. ձեռքի
ատրճ ան ակն եր մած իկն երն արտ աճզմ ել ու
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները մշա
կելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի գործիք
ներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ականջ
դակելու գործիքներ. մազազրկման էլեկտրական
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. էլեկտրական
գործիքների հավաքակազմեր մատնահարդար
ման համ ար. մամլ ակն եր. ձեռք ի պոմպ եր.
դաշույններ. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ.
պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
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պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ. լին
գեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ.
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար. թեք
(անկյան տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ.
փոցխեր գոլֆի արահետները խնամելու համար.
բուխ ար ին եր ի փուքս եր (ձեռք ի գործ իքն եր).
ապար ատն եր դաջվ ածք ի համ ար. զմռնիտ ե
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի գոր
ծիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի
գործիքներ). էջատման մամլակներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). ոչ էլեկտրական ատրճանակներ ճեղ
քերը փակելու համար. մետաղալարերը ձգելու
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). դանակներ ստեղ
ծագործական ժամանցի համար (հերձադանակ
ներ). ձեռքով կառավարվող օդային պոմպեր.
խեցեղեն դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե
սղոց իկն եր. ձեռք ի գործ իքն եր դահ ուկն եր ի
եզրակները սրելու համար, եզրակներ հատելու
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ.
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր քանդա
կագործների համար. սեղանի պլաստմասսայե
գդալներ, պատառաքաղներ և դանակներ. սեղա
նի մանկական գդալներ, պատառաքաղներ և
դան ակն եր. քեր ակն եր դահ ուկն եր ի համ ար.
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների կոթեր.
դանակների կոթեր. գերանդիների մետաղական
կոթեր. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև բան
ջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի
գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի սայրով.
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող դանակ
ներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. խոհա
նոցային մանդոլիններ. ճանկեր մսի համար.
մանրէազերծված գործիքներ մարմն ի պիրսինգի
համար. մազահեռացման լազերային սարքեր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտագործվողների. վթարային մուրճեր. բանջա
րեղենի դանակներ. կտրատելու պատառաքաղ
ներ. կտրատող դանակներ.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպորտա
յին վթարն եր ը կանխ ել ու համ ար. դժբախտ
պատահարներից պաշտպանության անհատա
կան միջ ոցն եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառ ագ այթ ում ից և կրակ ից պաշտպ ան ող
հագուստ. էլեկտրական կուտակիչներ տրանս
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պորտային միջոցների համար. կուտակիչների
բանկ ան եր. էլեկտր ակ ան կուտ ակ իչն եր ի
պատյաններ. կուտակչային մարտկոցների խտա
չափներ. ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ.
տագնապի ազդասարքեր. ձայնային ազդանշա
նային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագր
ման սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա
չափներ. գումարման սարքեր. գազախտաչափ
ներ. լուսախոշոր ացուցիչներ. երկաթ ուղ այ ին
ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտ
րադինամիկական ապարատուրա. մագնիսներ.
էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդասար
քեր. սպիրտ աչ ափն եր. շարժ աք ան ոնն եր.
սննդամթ երք ի և կեր եր ի անալ իզ ի սարք եր.
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ.
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. բարձ
րաչափներ. դժբախտ պատահարներից պաշտ
պան ող ասբ եստ ե գործվ ածք ից ձեռն ոցն եր.
կրակից պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործ
վածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղա
րարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր.
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմա
րիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալե
հավ աքն եր. հակ աշլ ացմ ան լուս ապ աշտպ ան
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. խան
գարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրականու
թյուն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականու
թյուն). բացվ ածք աչ ափն եր (օպտ իկ ակ ան).
դրամն երը հաշվելու և տեսակավորելու մեքենա
ներ. բաշխ իչ տուփ եր (էլեկտր ակ ան ութ յուն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեններ.
օբյեկտիվ
ն եր աստղալուսանկարչության համար.
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման տեսալ
սողական միջոցներ. կանխավճարով աշխատող
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով
աշխ ատ ող ավտ ոմ ատն եր ի մեխ ան իզմ ն եր.
ժետոնով աշխատող ապարատների մեխանիզմ
ներ. տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի
ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի անվադողե
րում ցածր ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ
պաշտպ ան իչ կոմբ ին եզ ոնն եր օդաչ ուն եր ի
համար. վթարային էլեկտրական զանգեր. ձողիկ
ներ ստորգետնյա ջրերի աղբյուրների տեղադ
րութ յուն ը որոշ ել ու համ ար. փրկար ար ակ ան
լաստեր. կշեռքներ. օդերևութաբանական զոնդգնդեր. մագնիսական ժապավենների մագնիսա
թափման սարքեր. մագնիսական ժապավենների
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վրա գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապա
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք.
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման ժամա
նակ օգտագործվող հարվածող հարմարանքներ.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական կուտակիչ
ների համար. բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ.
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն).
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյուղա
վորման տուփեր (էլեկտրականություն). նվագար
կիչների տոնարմն եր. սպիրտային հարթաչափ
ներ. գրասենյակային սարքավորանք ծակոտա
քարտ եր ի օգտ ագ ործմ ամբ. էլեկտր ակ ան
մալուխների պարուտակներ. շրջանակներ դիա
պոզիտիվ
ն երի ( պատկերների) համար. հաշվիչ
սկավ առ ակն եր, լոգ ար իթմ ակ ան շրջան աձ և
քանոններ. լոգարիթմական քանոններ. հաշվա
սարքեր. բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշ
ներ (չափ իչ գործ իքն եր). լուս ապ ատճ ենմ ան
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ.
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադի
մակներ, բացառությամբ արհեստական շնչառու
թյան համար նախատեսվածների. եռակցողի
դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմա
կարգավորման սարքեր. լուսանկարչական լաբո
րատորիաներ. ստուգիչ-չափիչ սարքեր շոգեկաթ
սաների համար. չորացուցիչներ (լուսանկարչու
թյուն). կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոն
տաժմ ան հարմ ար անքն եր. տպասխ եմ ան եր.
լուսաազդանշային (առկայծումային) ապարատ
ներ. ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակ
ների առարկայական ապակիների պատյաններ.
էլեկտր ակ ան կոլ եկտ որն եր. արտ ադր ակ ան
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա
կան տեղ ակ այ անքն եր. փակ անջ ատ իչն եր
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. ծովային
կողմն ացույցներ. օկուլ յարներ (ակնապակիներ).
ջուլհակային խոշորացույցներ. քայլաչափներ.
հաշվիչներ. մետրոնոմն եր. էլեկտրական կոնդեն
սատորներ. էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական
մայրուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչ
ներ. գծային միացիչներ (էլեկտրականություն).
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). կոմու
տացման վահաններ. էլեկտրական հպակներ.
նամականիշներով վճարումն երի վերահսկողու
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թյան ապարատներ. էլեկտրական կարգավորող
սարքեր. հսկողության էլեկտրական սարքավո
րումն եր, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. տրանսպորտային
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր.
էլեկտրական կերպափոխիչներ. լուսապատճեն
ման սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստա
տիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորա
նոթներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ.
ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվ
ն եր
(ոսպնյակներ) (օպտ իկա). տիեզ եր ագր ակ ան
գործ իքն եր. կոստ յում ն եր ջրաս ուզ ակ ութ յան
համար. կոմուտացման էլեկտրական ապարատ
ներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմանափա
կիչներ (էլեկտրականություն). խցակի էլեկտրա
կան երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկ
տորներ (էլեկտրական). դերձակների մետրեր.
հալքանոթներ (լաբորատոր). կաշիների հաստու
թյունը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ
դրամն երի դետեկտորներ. փականակներն իջեց
նող մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). խտա
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր
տակդիրներ. մետաղադետեկտորներ արդյունա
բեր ակ ան կամ ռազմ ակ ան նպատ ակն եր ի
համար. սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկար
չական փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա).
դիապոզիտիվ
ն երի կենտրոնադրման սարքեր.
լուսանկարչական ապարատներ. դիապոզիտիվ
ներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. հեռա
վորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆ
րակց իո ն ապար ատն եր (մանր ազնն ութ յուն).
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ.
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայ
նագրմ ան սարք եր. հեռ աչ ափն եր (սարք եր).
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). բաշ
խիչ կառավարակետեր (էլեկտրականություն).
չափակարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր.
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի մակարդակի
ցուց իչն եր. հրշեջ այ ին փրկաս անդ ուղքն եր.
բռնկումային լամպեր (լուսանկարչություն). հեռա
խոսափողեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրան
ներ. պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների
դեմքը պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լու
սանկարչություն). լուսանկարչության մեջ օգտա
գործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական
չափիչ սրքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտ
րահաղորդագծեր. կառավարման վահաններ
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(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր.
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտա
յին վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ).
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու հարմա
րանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. տրանս
պորտային միջոցների անցած տարածության
(կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչու
թյան). մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիաս
կոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման
սարքեր. թերմոստատներ (ջերմապահպանիչ
ներ). էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու մեքե
նաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ.
բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ.
լուսանկարչական ապարատների և լուսանկար
չական պարագաների հատուկ պատյաններ.
ապարատուրա անալիզների համար, բացառու
թյամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. լուսակա
յաց ույցն եր (լուս ավ որվ ած ութ յան չափ իչն եր).
հաշ իվն եր ը դուրս գրել ու սարք եր. խմորմ ան
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթու
ղային տրանսպորտում անվտանգություն ապա
հովող սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագ
նիսական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղա
լարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից պաշտպա
նելու համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ
փրկար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործվող
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների
համար. բարձր հաճախականության ապարա
տուրա. հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ.
ռադ իոս արք եր. գալ են իտ այ ին բյուր եղն եր
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի մարտ
կոցներ. դժբախտ պատահարներից պաշտպա
նող ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ.
ռենտգ են յան ճառ ագ այթ ում ից պաշտպ ան ող
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր
և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիք
ներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկար
ները չորացնող սարքեր. լուսանկարչական փայ
լարկ իչն եր. քան ոնն եր (չափ իչ գործ իքն եր).
աստիճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր) լուսատպվածքների համար.
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների ցան
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ցեր. կրակից պաշտպանող հագուստ. ընդունիչ
ներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգ
րամն եր. խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի
նույնականացման պարուտակներ. փրկարարա
կան սարքավորումն եր. հրշեջ փողրակների ծայ
րապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ
պոմպ եր. թեք աչ ափն եր. սակ ահ աշվ իչն եր.
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արա
գաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի միջաձո
ղեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ (էլեկտ
րականություն). տեղեկատվության մշակման
սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանքների
համար. խոսակցական ապարատներ. լուսան
կարչական թիթեղների տուփեր. կերպափոխիչ
ներ (էլեկտրականություն). իոնարարներ, բացա
ռությամբ օդը մշակելու համար օգտագործվող
ների. դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորա
ցուցիչ ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստ
ների ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ
կահույք լաբորատորիաների համար. կաթնախ
տաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսան
կարչական լաբորատորիաների համար. օպտի
կական համակարգով լապտերներ. մոգական
լապտ երն եր. ազդ անշ ան այ ին լապտ երն եր.
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. օպտիկական ոսպ
նյակներ. 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. ակնոցների
ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ
դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. կան
խավճարով աշխատող մեխանիզմն եր հեռուս
տացույցների համար. մեգաֆոններ. համակար
գիչների հիշողության բլոկներ. ատաղձագործ
ների քանոններ (մետրեր). սնդիկային հարթա
չափներ. արագություն չափող սարքեր (լուսան
կարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ
գործ իքն եր. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան սարք եր.
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտի
կական սարքերի և գործիքների մանրաչափա
կան պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահա
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տիչներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. անդ
րադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական ապա
րատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային սար
քեր և գործ իքն եր. ծով այ ին ազդ անշ ան այ ին
սարքեր. նավագնացական սարքեր և գործիքներ.
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական մարտ
կոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. հարթա
չափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման սար
քեր). մակարդակաչափական գործիքներ. քթակ
նոցների (պենսնե) շրջանակներ. պրիզմաներ
(օպտիկա). դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյու
նաչափներ). օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտի
կակ ան սարք եր և գործ իքն եր. օպտ իկ ակ ան
ապակիներ. համակարգիչներ. համակարգչային
գրառված ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատա
նագրիչներ). թթվածնի վերալցման (տարաթող
ման) սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկական
ազդ անշ ան այ ին պան ելն եր. շանթ արգ ելն եր.
ավտոմեքենաների կայանման վճարովի ժամա
նակի հաշվիչներ. աստղագիտական սարքեր և
գործիքներ. մաշկի հաստությունը չափող սար
քեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր և գործիք
ներ. աղային լուծույթների խտության որոշման
խտաչափներ. լվացման ռեզերվուարներ (լուսան
կարչություն). լուսանկարչական ապարատների
կանգնակներ. լուսանկարչական ապարատների
դիտաններ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիք
ներ. տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե).
լաբորատորային կաթոցիկն եր. պլանշետներ
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսաչափ
ներ. ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործվող
ականջ ի ներդր ակն եր. զանգ եր (տագն ապ ի
ազդ ասարք եր). կշռաք արեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագ
րական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցուցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզի
այից պաշտպանող կաթոդային սարքեր. ատամ
նապաշտպանիչներ. հրաչափներ. ռադարներ.
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռենտգենյան ապարատներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. անկյունա
չափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա
գայթման արտադրման (գեներացման) ապա
րատներ և տեղակայանքներ, բացառությամբ
բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտգե
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նյան խողովակներ, բացառությամբ բժշկության
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա
գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացառու
թյամբ բժշկութ յան մեջ օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային աստ
ղադ իտ ակն եր. ռենտգ են յան ապար ատն եր,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. սպեկտր ադ իտ ակն եր.
էլեկտրական դիմադրություններ. ջերմաչափներ,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան ջերմ աչ ափն եր ի.
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական
շնչառ ութ յան ապար ատն եր ի. ռեո ստ ատն եր.
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ մեխանի
կական ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր
գիտական հետազոտությունների համար. արբա
նյակն եր գիտ ակ ան հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի
համար. մեմբրաններ գիտական ապարատու
րայի համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվու
թյան կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտ
րականություն). էլեկտրական փականներ. սեքս
տանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. կանխող
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային միջոց
ների համար. ազդանշանների հեռակառավար
ման էլեկտրադինամիկական ապարատուրա.
տրանսպորտային միջոցների կառավարման կամ
ստուգմ ան նման ակ իչն եր. շչակն եր. ձայն ի
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ ապարա
տուր ա. ձայն ի վեր արտ ադրմ ան սարք եր.
խորազննման սարքեր և մեքենաներ. զոնդերի
ծանրոցներ, խորաչափների ծանրոցներ. սոնո
մետրեր. սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ.
տարածադիտակներ. տարածադիտական ապա
րատներ. նվագարկիչների ասեղներ. սուլֆիտա
չափներ. հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դար
ձաչափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ.
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշա
րարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղադիտակ
ներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ
գործիքներ). թերմոստատներ փոխադրամիջոց
ների համար. տոտալիզատորներ. պտուտաթ
վերի հաշվիչներ. նվագարկիչների պտուտաթ
վերի կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռա
կապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուս
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ներ). վակուումային կաթոդային լամպեր (ռա
դիո). միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուս
ներ, վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ
տես ագրմ ան համ ար. մած ուց իկ աչ ափն եր.
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու
համար. լարման կարգավորիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ընտրաձայները հաշ
վելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանք
ներ նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ շներին
հրահանգներ հաղորդելու համար. օպտիկական
նշանոցներ հրազենի համար. պահպանական
ազդանշանային սարքեր. անկյունաչափական
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. էլեկտրա
կան կոճերի հիմնակմախքներ. լուսակայված
ժապավեններ. լույս արձակող կամ մեխանիկա
կան ճան ապ արհ այ ին նշանն եր. փրկար ար
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդալողան
ներ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմն ացույց-ան
կյունաչափներ), կողմն ացույցներ. հակամառա
խուղային ազդասարքեր, բացառությամբ պայ
թուց իկն եր ի. դրամ արկղ այ ին ապար ատն եր.
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ արդյու
նաբերական նպատակների համար. նույնակա
նացման մագնիսական քարտեր. փակող շերտով
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համակար
գիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ.
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ սխեմա
ներ). կաթ ոդն եր. փրկար ար բաճկ ոն ակն եր.
փրկագոտիներ. քիմիական սարքեր և գործիք
ներ. լուսակայված կինոժապավեններ. նյութեր
էլեկտր ահ աղ որդմ ան գծեր ի համ ար (լար եր,
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. մեկու
սացված պղնձալար. գազապարպիչ էլեկտրա
կան խողովակներ, բացառությամբ լուսավորու
թյան համար օգտագործվողների. դիաֆրագմա
ներ (լուսանկարչություն). թորիչ ապարատներ
գիտական նպատակների համար. բաժանավորիչ
սարքեր. դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոց
ների պատյաններ. լաբորատորիայի վառարան
ներ. օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսակայ
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ված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսանկարչու
թյան մեջ օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն
ճառ ագ այթն եր ի զտիչն եր. բարձր ախ ոսն եր ի
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 (չվերագրան
ցելի). համակարգչային գործառնական գրառված
ծրագր եր. համ ակ արգ իչն եր ին կից սարք եր.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապահո
վում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի ձայնային
սարքեր . կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվու
թյան մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման
դիմ ապ ան ակն եր. էլեկտր ոն այ ին մատ իտն եր
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական ծած
կագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ.
հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխությամբ համակարգիչ
ների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսոր
ներ. մոդեմն եր. մոնիտորներ (համակարգչային
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային
ծրագրեր). «Մկնիկ» տեսակի մանիպուլ յատոր
ներ (կից սարքավորումն եր). նշաններն ընթեր
ցելու օպտիկական սարքեր. օպտիկական տեղե
կակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. համա
կարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատ
վութ յան մշակմ ան կենտր ոն ակ ան բլոկն եր).
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման
սարքեր). անվտանգության գոտիներ, բացառու
թյամբ տրանսպորտային միջոցների նստոցների
և սպորտային սարքավորանքի համար նախա
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքավո
րանք տեղեկատվության մշակման համար). ծխի
դետ եկտ որն եր. տրանզ իստ որն եր (էլեկտր ո
նիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ բժշկա
կան նպատ ակն եր ով օգտ ագ ործվ ողն եր ի.
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային ինք
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նապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար
կուճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների
նվագ արկ իչն եր. ախտ որ ոշմ ան սարք եր,
բաց առութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար նախատեսվածների. սկավառակակիր
ներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լույսի կետ այ ին աղբ յուրն եր ի մոնտ աժմ ան
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ.
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ.
հակ ահրդ եհ այ ին պաշտպ ան իչ ծածկ ոցն եր.
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). սմարթ-քար
տեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). չափագդալ
ներ. դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարարու
թյունների էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի
հաշվ աս արք եր. դժբախտ պատ ահ արն եր ից,
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող կոշկե
ղեն. հակահրդեհային ջրցաններ. գործարկման
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար. արև
ապաշտպան ակնոցներ. հաշվառման (հաշվե
ցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ գրան
ցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. տեսախա
ղերի քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահե
ռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչ
ներ լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ
պան ակ ան սաղ ավ արտն եր սպորտսմենն եր ի
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարա
կումն եր. համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր.
նավ ագն աց ակ ան սարք եր տրանսպ որտ ային
միջոցների համար (նավակողային համակար
գիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռա
խոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր տարա
ծաընդ ուն իչն եր. դաստ ակն երի հեն արաններ
համակարգիչների հետ աշխատանքի համար.
համ առ անցք մալ ուխն եր. օպտ իկ աթ ելք այ ին
մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. էլեկտ
րաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված ծրագ
րային ապահովում համակարգչային խաղերի
համար. ականջակալներ. լուսավորման համա
կարգերի բալաստային դիմադրություններ. փեյ
ջերներ. արբանյակային նավագնացական սար
քեր. սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրամագ
նիսական փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտ
պանող կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ.
կոներ քամու ուղղությունը ցույց տալու համար.
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ.
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն վարժվե
լու համար (վարժասարքեր). բեմի լուսավորման
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կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի ժամա
ցույցներ) ձու եփելու համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD
-նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լուսացույցներ
(ազդ անշ ան այ ին սարք ավ որ ումն եր). անլ ար
հավ աք ակ ազմ եր հեռ ախ ոսն եր ի համ ար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարության համար. լաբո
րատորիայի հատուկ հագուստ. անհատականաց
ման մագնիսական ապարանջաններ. տրանս
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ).
ներբ եռնվ ող հնչյուն այ ին ֆայլ եր շարժ ակ ան
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող պատկեր
ների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային փորձար
կումն երի համար. լաբորատոր ցենտրիֆուգներ.
տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ.
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի
ապարատներ (GPS). դյուրակիր մեդիանվագար
կիչներ. նրբաքուղեր բջջային հեռ ախ ոսն երի
համար. լույս արձակող դիոդներ (ԼԱԴ). տրիոդ
ներ. բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. անձ
նական դյուրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ
փողրակներ. պայուսակներ դյուրակիր համա
կարգ իչն եր ի համ ար. ծածկ ոցն եր դյուր ակ իր
համակարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջա
նակներ. Պետրիի բաժակներ. Պիտոյի խողովակ
ներ. ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդան
շանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն ցուցա
սարքեր ոչ բժշկական նպատակների համար.
հավ ելվ ածն եր համ ակ արգչ այ ին ծրագր այ ին
ապահովման համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնա
յին գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ տոներային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ,
լսա-տես աս արք եր երեխ ան եր ին հետ ևել ու
համ ար. տես ախց իկն եր երեխ այ ին հետ ևել ու
համ ար, տես ադ այ ակ. օբյ եկտ իվն եր ի լուս ա
պաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային համա
կարգիչներ. կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D
ակնոցներ. հիշողության քարտեր տեսախաղերի
սարքերի համար. զրահաբաճկոններ. արագա
ցում աչ ափն եր. էլեկտր ակ ան ձայն ահ անն եր
(ադապտերներ). փրկարար պարկուճներ բնա
կան աղետների համար. համակարգչային սար
քավորումն եր. արևային մարտկոցներ էլեկտրա
էներգիայի արտադրության համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադի
տական նշանոցներ հրանոթների համար. թվա
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յին ստորագրություն. մարմն ի վրա կրվող սարքեր
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու համար.
լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ
(չափիչ գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ.
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ (ձեռ
քի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսա
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարարական
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ կենդանի
ներ վարժեցնելու համար. կառավարման լծակ
ներ համակարգիչների համար, բացառությամբ
տես ախ աղ եր ի համ ար նախ ատ եսվ ածն եր ի.
սմարթ-ակն ոցն եր. սմարթ-ժամ աց ույցն եր.
հակահրդեհային ապարատներ. համակարգչա
յին էկրանների պաշտպանիչ թաղանթներ. սպոր
տայ ին սարք եր ատամ ն եր ը պաշտպ ան ել ու
համար (կապպա). սպորտային սաղավարտներ.
ասեղն եր գեոդ եզ իակ ան կողմ ն աց ույցն եր ի
համար. անվտանգության սարքեր (կոդավորման
սարք եր). ինֆր ակ արմ իր դետ եկտ որն եր.
պատյաններ անձնական թվային օգնականների
(ԱԹՕ) համար. կշեռքներ մանկիկների համար.
էլեկտրոնային մուտքի հսկման համակարգեր
դռներ ի փակմ ան համ ար. ջերմ ադ իտմ ան
տեսախցիկներ. մարմն ի զանգվածի վերլուծիչնե
րով կշեռքներ. պլանշետային համակարգիչների
պատյաններ. սև արկղեր (տվյալների գրանցիչ
ներ). թվային օդերևութաբանական կայաններ.
էլեկտր ակ ան տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ.
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումն եր
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային ապա
րատներ). ցածր հաճախականության բարձրա
խոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-խոնավա
չափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների համար
հարմ ար եցվ ած պաշտպ ան իչ ժապ ավ ենն եր.
վիրտուալ իրականության գլխադիր սաղավարտ
ներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախ
տակն եր. արհ եստ ակ ան բան ակ ան ութ յամբ
մարդանման ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ.
Էլեկտր ոն այ ին սիգ ար ետն եր ի մարտկ ոցն եր.
էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ հեռակառա
վարման համար. էլեկտրոնային նոտաներ (բեռ
նելի). գծագրական T – աձև քանոններ չափման
համար. անկյունաքանոններ չափման համար.
քառակուսի քանոններ չափման համար. էլեկտ
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րոնային թվային ցուցասարքեր. լաբորատոր
ռոբոտներ. ուսուցողական ռոբոտներ. անվտան
գության ապահովման ռոբոտներ. անձնական
թվային օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային
ծրագրային ապահովման հարթակներ, գրառված
կամ բեռնվ ող. արբ ան յակ այ ին որոն իչն եր.
մատանու չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ
հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի տեսախ
ցիկներ տրանսպորտային միջոցների համար.
գրպանի էլեկտրոնային բառարաններ. մարզա
սարքեր վերակենդանացման հմտությունների
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի խողո
վակներ. սպորտային սուլիչներ. համակարգչային
էկրանները պաշտպանող ծրագրային ապահո
վում, գրառված կամ բեռնվող. ինքնանկարահան
ման (սելֆիի) օբյեկտիվ
ն եր. բեռնվող գրաֆիկա
կան տարրեր բջջային հեռախոսների համար.
հեռահաղորդակցային ապարատներ ոսկերչա
կան զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակար
գիչներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասար
քեր. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. փրկար ար ակ ան լազ եր այ ին
ազդանշանային լույսեր. դատարկ թանաքային
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող
ապարատների համար. վահ-վահ ոտնակներ.
հասակաչափներ. վարսահարդարների համար
մանեկեն-գլուխներ (ուսումն ական սարքեր). սար
քեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման
համար. փրկարարական ծածկոցներ. փրկանա
վակներ. նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչ
ներ. բարձիկներ ականջակալների համար. վիր
տուա լ իրակ ան ութ յան ձեռն ոցն եր. գնդաձ և
մկնիկներ (համակարգիչներին կից սարքեր).
բջջային հեռախոսների համար բեռնվող զգայա
պատկերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ.
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լույս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ).) քվանտային կետե
րով լույս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). աստիճա
նավորված կաթոցիչներ, բացառությամբ բժշկա
կան կամ կենցաղային նպատակներով օգտա
գործվողների. խցակի էլեկտրական վարդակներ.
խաղային բեռնվող ծրագրեր համակարգիչների
համար. փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր
համ ակ արգ իչն եր ի տակդ իրն եր. գլխարկն եր՝
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որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ. էլեկտրո
նային կախովի կողպեքներ. ծանրագոտիներ
ջրասուզակների համար. ականջակալներ հեռա
վոր կապի համար. տրանսպորտային միջոցների
կայանման տվիչներ. տոմսերի տպիչներ. բեռ
ները բարձրացնելիս օժանդակելու համար մարմ
նի լծաս արք եր. անաս ունն եր ին ուղղ որդ ել ու
հ ամ ա ր ն ախ ատ ե սվ ա ծ ա զդ ա նշ ան այ ի ն
չխչխկաններ. տեսապրոյեկտորներ. ներբեռնվող
կրիպտոգրաֆիկական բանալիներ կրիպտոար
ժույթների ստացման և ծախսման համար. ներ
բեռնելի էլեկտրոնային դրամապանակներ. վար
կային քարտերի տերմինալներ. կենսաչափական
անձնագրեր. նույնականացման կենսաչափական
քարտեր.
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթաորո
վայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալ
ներ. բժշկական ներքնակներ ծննդաբերության
համար. լսողական ապարատներ թույլ լսողու
թյուն ունեցողների համար. լսափողակներ. վիրա
բուժ ակ ան սեղմ իչն եր. բժշկակ ան ասեղն եր.
ասեղներ կարեր դնելու համար. արգանդային
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ
հիվ անդ ան ոց այ ին մահճ ակ ալն եր ի համ ար.
սավ անն եր անպ ահ ութ յամբ տառ ապ ողն եր ի
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). ռադիումա
յին խող ով ակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. մանկական ատամն աօղակներ. ոսկրա
բուժական վիրակապեր հոդերի համար. վիրա
բուժական սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ)
կալանդներ. գալվանական գոտիներ բժշկական
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ
ներ բժշկական նպատակների համար. սանիտա
րահիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակա
դիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անաս
նաբույժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. հերձա
դանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպատակ
ների համար. վիրաբուժական ընդարձակիչներ.
թքամաններ բժշկական նպատակների համար.
աղելարեր. անվավոր պատգարակներ հիվանդ
ներ ի համ ար. պատգ ար ակն եր հիվ անդն եր ի
համար. ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ ճող
վածքների համար. կոշիկների սուպինատորներ
(վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյուլներ
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(փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակ
ների համար. հարմարանքներ մարմն ի խոռոչ
ները լվանալու համար. գոտիներ բժշկական
նպատակների համ ար. կալանդներ հղին երի
համար. ոսկրաբուժական գոտիներ. ատամն ա
բույժի բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական նպա
տակների համար. ոսկրահարդար կոշիկներ.
արհ եստ ակ ան ատամ ն եր. վիր աբ ուժ ակ ան
սպունգներ. վիրաբուժական ապարատուրա և
գործիքներ. պայուսակներ բժշկական գործիք
ների հավաքածուներով. վիրաբուժական թելեր.
ապարատուրա անզգայացման համար. վիրա
բուժ ակ ան մկրատն եր. ջերմ աէլ եկտր ակ ան
ճնշակներ (վիրաբուժական). ճնշակներ (վիրա
բուժական). կաթոցիչներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. հարմ ար անքն եր կոշտ ուկն եր ը
կտրելու համար. կոսմետիկական մերսման սար
քեր. բարձ իկն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համ ար. վիր աբ ուժ ակ ան կտրող գործ իքն եր.
ինկ ուբ ատ որն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար. քերակ
ներ լեզուն մաքրելու համար. ականջի ունել յակ
ներ. ատամն աբուժական շաղափներ. ատամն ա
բուժական ապարատուրա և գործիքներ. բույթեր
ատամն երի պրոթեզավորման համար. ատամի
պրոթեզներ. նշտարներ. ատամնաբուժական
հայելիներ. մատակալներ բժշկական նպատակ
ներ ի համ ար. ներ արկ իչն եր ներ արկ ում ն եր ի
համ ար. ջրաք աշմ ան փող ակն եր բժշկակ ան
նպատակների համար. ջրի պարկեր բժշկական
նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատ
ներ ի էկր անն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. էլեկտրասրտագիրներ. զոնդեր (զննա
ձողեր) բժշկական նպատակների համար. պոմ
պեր բժշկական նպատակների համար. ապարա
տուրա արյան անալիզների համար. բազկաթոռ
ներ բժշկական կամ ատամն աբուժական նպա
տակների համար. պղպջակային կաթոցիչներ
բժշկական նպատակների համար. մանկաբար
ձական աքցաններ. ապարատուրա գալվանա
թեր ապ իայ ի համ ար. ձեռն ոցն եր մերսմ ան
համար. գաստրոսկոպներ (ստամոքսադիտակ
ներ). բժշկական սառցապարկեր. արյունաչա
փիչներ. ջրային մահճակալներ բժշկական նպա
տակների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկումն երի համար. որովայնային բարձիկ
ներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչ
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ներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնության դեմ. ուրոլոգիական
(միզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսուֆ
լյատորներ. հոգնաներ. ուլտրամանուշակագույն
լամպ եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակ
ների համար. գոլորշիարարներ բժշկական նպա
տակների համար. միզարաններ՝ որպես անոթ
ներ. ծնոտն եր ի պրոթ եզն եր. անզգ այ ացմ ան
դիմկալներ. մերսման սարքեր. բժշկական սար
քեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկա
կան գործիքների պիտոյատուփեր (ճամպրուկ
ներ). վերջույթների պրոթեզներ. վիրաբուժական
հայելիներ. հատուկ կահույք բժշկական նպա
տակների համար. մանկաբարձական գործիք
ներ. գոտիներ պորտի համար. ակնաչափներ.
սարքեր զարկերակի չափման համար. ակնադի
տակներ. լսողական օրգանները պաշտպանող
միջոցներ. արհեստական մաշկ վիրաբուժական
նպատակների համար. հենակների (անթացու
պերի) ծայրապանակներ. դեղահաբերը ներածե
լու հարմ ար անքն եր. նախ ապ ահպ ան ակն եր.
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. քվար
ցային լամպեր բժշկական նպատակների համար.
ռենտգենյան ապարատներ և տեղակայանքներ
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենագ
րեր բժշկական նպատակների համար. ռադիո
գիտական ապարատներ բժշկական նպատակ
ների համար. ապարատն եր ճառագ այթային
բուժման համար. վերակենդանացման ապարա
տուրա. ռենտգենյան խողովակներ բժշկական
նպատակների համար. հարմարանքներ ռենտ
գեն յան ճառ ագ այթն եր ից պաշտպ անվ ել ու
համար. շնչադիմակներ արհեստական շնչառու
թյան համ ար. ապար ատ ուր ա արհ եստ ակ ան
շնչառության համար. սղոցներ վիրաբուժական
նպատ ակն եր ի համ ար. կրծքի պրոթ եզն եր.
արգանդային ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչ
ներ. լսափ ող ակն եր. ծծակն եր երեխ ան եր ի
համ ար. հեն ար անն եր տափ ակ աթ աթ ութ յան
դեպքում օգտագործելու համար. ապարատուրա
խլությունը բուժելու համար. պահող վիրակապեր.
կարեր դնելու նյութեր. վիրահատական սեղան
ներ. հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձո
ղեր). միզ ուկ այ ին ներ արկ իչն եր. բժշկակ ան
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և գոր
ծիքներ. թրթռական ապարատներ մահճակալ
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ների համար. թրթռամերսիչներ. աչքի պրոթեզ
ներ. օդակախութային սարքեր բժշկական նպա
տակների համար. փչովի բարձեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. փչով ի բարձ իկն եր
բժշկական նպատակների համար. փչովի ներք
նակն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար.
վիրաբուժական առաձգական գուլպաներ. երակ
ների լայնացման ժամանակ օգտագործվող ձգուն
(էլաստիկ) երկար գուլպաներ. հենակներ (անթա
ցուպեր). ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար միջա
տակ եր. մանր էազ երծվ ած վիր աբ ուժ ակ ան
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների
համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկտ
րոդներ բժշկական նպատակների համար. էլեկտ
րակ ան գոտ ին եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի
համար. ապարատուրա ֆիզիկական վարժու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ինկուբատորներ նորածինների համար. հարմա
րանքներ մարմն ի խոռոչները մաքրելու համար.
ատամ ն աբ ուժ ակ ան էլեկտր ակ ան ապար ա
տուրա. ապարատուրա բժշկական անալիզների
համար. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների
զտիչն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ծխահարման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. իրանակալներ բժշկական
նպատակների համար. ոչ քիմիական հակաբեղմ
նավորիչ միջոցներ. էլեկտրական ծածկոցներ
բժշկական նպատակների համար. մազի պրո
թեզներ. վիրաբուժական ծնկակալներ. ոսպնյակ
ներ (ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստ
ման համար. պառկելախոցերի առաջացումը
կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապա
րատուրա. շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ).
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար.
ասեղներ ասեղնաբուժության համար. հատուկ
հագուստ վիրահատական սենյակների համար.
ախտորոշման ապարատներ բժշկական նպա
տակների համար. գործիքներ էլեկտրաասեղնա
բուժության համար. սրտախթանիչներ. բուժվող
հիվ անդն եր ին բարձր ացն ել ու ամբ արձ իչն եր.
դիմկալներ բժշկական անձնակազմի համար.
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. վիրաբուժական
սավաններ. վիրաբուժական ներպատվաստիչ
ներ արհեստական նյութերից. ջերմաճնշակներ
առաջին օգնության համար. գիշերանոթների
նստոցներ. սրտի դեֆիբրիլ յատորներ. դիալի
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զորդ սարքեր. լարային ուղղորդիչներ (բժշկա
կան). օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության մեջ
օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ
տար ող ութ յունն եր բժշկակ ան թափ ոնն եր ի
համար. վիրակապ (պահող կալանդ). պարկիկ
ներ հեշտոցային ցնցուղման համար. էրոտիկ
տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). միկրոողորկման
ապարատներ մաշկի համար. մարմն ի ֆունկցի
ոնալ խանգարումն երը վերականգնելու համար
ապար ատ ուր ա բժշկակ ան նպատ ակն եր ով.
ստենտներ. ականջի վիրախծուծներ (ականջը
պաշտպանելու հարմարանքներ). ջերմաստի
ճանի կպչուն ցուցասարքեր բժշկական նպա
տակների համար. հենասայլակներ սահմանա
փակ հնարավորություններ ունեցող անձանց
համար. տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործելու համար. կորյակային ցանը
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. քառա
կուսի հենարանով ձեռնափայտեր բժշկական
նպատ ակն եր ի համ ար. ներդ իտ ակ խցիկն եր
բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխա
տանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրե
սիո ն) հագ ուստ. սեքս-խաղ ալ իքն եր. ուղեղ ի
էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող միջոցներ դեղե
րը մաշկի տակ ներարկելու համար. կենսաքայ
քայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման համար.
բժշկական մածկաթիակներ. ասպիրատորներ
քթի համ ար. պաշտպ ան իչ ատամն ակ ալն եր
ատամն աբուժական նպատակների համար. դաշ
տանային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ
արհեստական շնչառության համար. օրթոդոն
տիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ մանրէների
նույնականացման համար բժշկական նպատակ
ներով. ապարատներ ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտու
թյունների համար բժշկական նպատակներով.
ցողունային բջիջների վերականգնման ապա
րատներ բժշկական նպատակներով. մարմն ի
ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարմն ի կազմու
թյունը հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների
համ ար. հակ առ ևմ ատ իկ ապար անջ անն եր.
հակ առ ևմ ատ իկ օղակն եր. ապար անջ անն եր
բժշկական նպատակների համար. վիրաբուժա
կան ռոբոտներ. ծծակներ մանուկներին կերակ
րելու համար. ապարանջաններ սրտխառնոցի
դեմ. քայլավարժանքի անվավոր սայլակներ.
ջրածն այ ին ինհ ալ յատ որն եր (ներշնչ ակն եր).
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ)
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ապարատներ, բժշկական նպատակների համար.
մահճակալների փչովի ներքնակներ բժշկական
նպատակների համար. սառեցնող սպեղանալա
թեր բժշկական նպատակների համար. սառեց
նող բարձիկներ առաջին օգնության համար.
ձեռքի շարժական միզամաններ. ձեռնափայտեր
բժշկական նպատակների համար. ռոբոտային
էքզոկմախքների կոստյումն եր բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար. ակուպրեսու
րային ապարանջաններ. երեխաների ծծակների
պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը չափող գործիք
ներ. հիվանդի հետազոտման խալաթներ. բիո
մագն իս ակ ան օղակն եր թեր ապ ևտ իկ կամ
բժշկական նպատակների համար. դեմքի թերա
պևտիկ դիմակներ. լնդերի մերսման ռետինե
պար ագ ան եր մանկ իկն եր ի համ ար. հաբ եր ի
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող
գործ իքն եր. պնդացմ ան լամպ եր բժշկակ ան
նպատակների համար. արհեստական նյութերից
պատրաստված ոսկրային լցանյութեր. ինհալա
տորների (ներշնչակների) խցիկներ. բժշկական
զննման համ ար սեղ անն եր. նան ոռ ոբ ոտն եր
բժշկական նպատակների համար. կինեզիոլոգի
այի ժապավեններ. բժշկական սառեցնող սարքեր
ջերմահարվածը բուժելու համար. թերապևտիկ
հիպոթերմիայում օգտագործելու համար նախա
տեսված բժշկական սառեցնող սարքեր. հաբեր
կտրող գործիքներ. հիգիենիկ դիմակներ բժշկա
կան նպատակների համար. ԼԱԴ դիմակներ
թերապևտիկ նպատակների համար. թթվածնի
խտանյութեր բժշկական նպատակների համար.
պահող կալանդներ. լազերային սաղավարտներ
մազաթափության բուժման համար.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային այրոցներ. ացետիլենային գեներատոր
ներ. ացետիլենային լամպեր. օդաքաշ թասակ
ներ. լուսավորող համակարգեր թռչող ապարատ
ներ ի համ ար. խուղ ակ այ ին վառ ար անն եր.
ապար ատն եր օդի հոտ ազ երծմ ան համ ար.
սարքվածքներ օդի սառեցման համար. զտիչներ
օդորակման համար. օդաջեռուցիչներ. օդային
չոր ուց իչն եր. օդոր ակմ ան կայ անքն եր. օդի
զտման տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով
բաղն իքն եր ի համ ար. շփակ ան բռնկորդն եր
գազային վառիչների համար. գազային վառիչ
ներ. վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական
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լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. էլեկտ
րական լամպեր. հիմն ակմախքներ վառարան
ների համար. սառնապահարաններ. լապտերներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցոլալապ
տերներ մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական
բաղնիքների համար. սարքավորանք լոգարան
ների համար. ջեռուցիչներ վաննաների համար.
սան իտ ար ատ եխն իկ ակ ան տեղ ակ այ անքն եր
լոգարանների համար. լուսատուներ. լուսավոր
ման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. շիկարա
նային այրոցներ. այրոցներ լամպերի համար.
լապտերներ հեծանիվ
ն երի համար. բիդե. ջրա
ջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենայի մասերի.
թրծման վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփ ուրն եր ը շրջել ու համ ար. շամփ ուրն եր.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղակա
յանքն եր նավթ արդ յուն աբ եր ութ յան համ ար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար. շար
ժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդորա
կում). սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչ
ներ (կալորիֆերներ). խողովակների և խողովա
կաշարերի ծորակներ. ջերմության վերականգ
նիչն եր. հրահ եստ աղ յուս ապ ատվ ածքն եր
վառարանների համար. լամպեր տրանսպորտա
յին միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար.
ածխ այ ին էլեկտր ոդն եր աղեղ այ ին լամպ եր ի
համար. ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքա
վորանք վառարանները բեռնելու համար. լվաց
ման բաքեր զուգարանների համար. եռացրած
ջրով աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ.
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման սար
քեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազա
յին վառելիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուցման
ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրոնական
ջեռուցման ռադիատորների համար. ջեռուցիչ
տարր եր. ջեռ ուց իչն եր արդ ուկն եր ի համ ար.
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ
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ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքե
րը տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքաց
նելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ.
լամպ ի ապակ ին եր. լամպ եր ի խող ով ակն եր.
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատն եր. օդոր ակ իչն եր. սարք եր սոս ինձ ը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողովակ
ներ (սանիտարատեխնիկական համակարգերի
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգարան
ներ. սառցարանային ապարատներ. էլեկտրա
կան սպասք կերակուր պատրաստելու համար.
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սննդամթերքի ջերմային մշակման
համար. լապտերներ մոտոցիկլետների համար.
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ լու
սավ որմ ան համ ար. հակ աս առց ապ ատ իչն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. զուգա
րանների ախտահանման միջոցների բաշխիչներ.
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատ
ներ չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիք
ներ սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա
րատն եր. ցնցուղն եր. էլեկտր ակ ան լամպ եր ի
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի
զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի սառեց
ման համար. շատրվաններ. տարողություններ
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. ջրի ման
րէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչներ, բացի
մեքենայի մասերից. լուսավորման սարքեր և
տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ.
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար.
գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ սար
քեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ
խմելու ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբ
նոցներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորա
տոր վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատ
վածքներ վառարանների համար. հրակալներ
վառարանների համար. օջախներ. մոխրատաշ
տեր վառարանների համար. սառնարանային
ապարատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկ
ներ. սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
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կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտադ
րիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր.
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանո
ցային ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարան
ներ). ապարատներ օդի կամ ջրի իոնացման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորատոր
լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանքներ.
պաստերիչներ. յուղային լամպեր. ուլտրամանու
շակագույն ճառագայթման լամպեր, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. պայթանվտանգ լամպեր. անդրադար
ձիչներ լամպերի համար. չինական լապտերներ.
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական սար
քավ որմ ան մաս եր). հեղ ուկն եր ի սառ եցմ ան
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողովակ
ներ լուս ավ որմ ան համ ար. մագն եզ իո ւմ այ ին
թելեր լուսավորման սարքերի համար. չորուցիչ
ներ ածիկի համար. հանքափորի լամպեր. տեղա
կայանքներ միջուկային վառելիքի և միջուկային
ռեա կց իան եր ի դանդ աղ ար արն եր ի համ ար.
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային այրոց
ներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոց
ներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակ
ներ. պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհա
նոց այ ին վառ ար անն եր (ջեռ ոցն եր). օդի ոչ
ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման տեղա
կայանքների համար. ապարատներ և մեքենա
ներ ջուրը մաքրելու համար. օդի մաքրման սար
քեր և մեքենաներ. թորման աշտարակներ թոր
ման համար. տեղակայանքներ և մեքենաներ
սառեցման համար. տաքացման խոհանոցային
սարքեր. անդրադարձիչներ տրանսպորտային
միջոցների համար. սառնարանային սարքավո
րումն եր և տեղակայանքներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սառեցման համար. քարշի կարգա
վորման ձգափականներ. կարգավորիչ պարա
գան եր ջրաս արք եր ի կամ գազ աս արք եր ի և
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. պահ
պանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ գազա
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների
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համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների միջա
դիրներ. շամփուր պարունակող հարմարանքներ
միս տապակելու համար. սանիտարատեխնիկա
կան սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապարատներ
լվաց աս են յակն եր ում ձեռք եր ը չոր ացն ել ու
համար. օդափոխիչներ (օդորակման կայանք
ների մասեր). մանրէազերծիչներ. գալարախողո
վակներ (թորման, ջեռուցման կամ սառեցման
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի սառեց
ման տեղակայանքներ. չորուցիչներ ծխախոտի
համար. լուսավորման սարքեր տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի համ ար. տապ ակ ոցն եր. մոխ իր
տեղափոխելու ավտոմատ սարքվածքներ. գոլոր
շու արտադրման տեղակայանքներ. օդափոխու
թյան կայանքներ և ապարատներ (օդորակում).
օդափոխման (օդորակում) տեղակայանքներ և
ապար ատն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգա
րանների համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփ
ների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ
ջրատար խողովակների համար. կարգավորիչ և
պահպ ան իչ պար ագ ան եր գազ ամ ուղն եր ի
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագա
ներ ջրմուղային սարքավորումն երի համար. շոգու
կուտակիչներ. տեղակայանքներ և ապարատներ
ջուրը փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորա
տոր թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչ
ներ. սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար
(լամպ եր ի պար ագ ան եր). տրանսպ որտ այ ին
միջոցների ապակիների տաքացուցիչներ. գլխա
դիրներ գազայրոցների համար. ջրամատակա
րարմ ան համ ակ արգ եր ի տեղ ակ այ անքն եր.
միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտ
րական ավտոկլավ
ն եր, էլեկտրական շուտեփուկ
ներ. լապտերներ ավտոմեքենաների համար.
ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտ
րական վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կար
գավորիչ պարագաներ գազասարքերի համար.
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար.
էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային լապտեր
ներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. կրա
կարաններ (մանղալներ). էլեկտրական ճարպա
ջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ. ջերմային
պոմպ եր. արևայ ին ջերմ այ ին հավ աք իչն եր
(ջեռուցում). արևի վառարաններ. ապարատներ
արևայրուքի համար (սոլ յարիումն եր). ջրթողներ
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զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ
կաթսաների համար. սառնարաններ. հոտազերծ
ման սարքեր, բացառությամբ անձնական օգտա
գործման համար նախատեսվածների. ջրառու
սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխա
հարմ ան համ ար, բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք թրծող վառարանների համար (հենարան
ներ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգա
րաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյու
նաբերական նպատակների համար. էլեկտրա
կան շիկ ացմ ան թել իկն եր. գազ ապ աղ իչն եր
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). բարձեր
էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավո
րանք շոգեբաղնիքների համար. լողախցիկներ.
լվացարանակոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող
սարքեր դեմքի խնամքի համար (սաունաներ
դեմքի համար). միզամաններ` որպես սանիտա
րա-տեխնիկական սարքավորանք. ջերմակներ.
էլեկտրական թեյամաններ. ջերմակներ անկող
նու համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ,
բաց առ ութ յամբ բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
օգտ ագ ործվ ողն եր ի. անկ ող ին ը տաք ացն ել ու
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվարիում
ների համար. տաքացիչներ ակվարիում ների
համար. լուսատուներ ակվարիումն երի համար.
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. ատամն աբուժա
կան վառ ար անն եր. յոգ ուրտ պատր աստ ել ու
էլեկտրական սարքեր. ընդարձակման բաքեր
կենտր ոն ակ ան ջեռ ուցմ ան համ ակ արգ եր ի
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար.
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. սպի
տակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. միկրոա
լիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համ ար). տեղ ակ այ անքն եր լող ավ ազ անն եր ի
ջուրը քլորացնելու համար. ջերմապահպանիչ
կափ ույրն եր (ջեռ ուցմ ան տեղ ակ այ անքն եր ի
մասեր). սարքվածքներ ջրի պտտական շարժում
ստեղծ ել ու համ ար. սարք եր սննդամթ երք ը
ջրազրկելու համար. ստորջրյա լուսարձակներ.
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման պարա
գաներ). մանրէազերծված սենյակներ (սանիտա
րակ ան սարք ավ որ անք). կրակ ար անն եր ում
(մանղալներում) օգտագործվող լավայի կտորներ.
գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և ոռոգե
լու համ ար. միկր ոալ իք այ ին վառ ար անն եր
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց
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թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլորշիով
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. լույս
արձակող դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման սար
քեր. հիդրոմերսման լոգարանների ապարատ
ներ. տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահա
րանն եր). բազմ ապր ոֆ իլ կաթս ան եր. սննդի
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաս
տելու էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտա
հանման պահարաններ. ջերմային թնդանոթներ.
շոկ ոլ ադ այ ին էլեկտր ակ ան շատրվ անն եր.
ախտահանող ապարատներ բժշկական նպա
տակներով. գինու էլեկտրական մառաններ. լու
սայ ին շար անն եր տոն ակ ան զարդ ար անք ի
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա
ներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների
համար. վակուումում սնունդը պատրաստելու
էլեկտրական կաթսաներ. միկրոպղպջակների
գեներատորներ լոգանքի համար. ջեռուցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխելու համ ար. էլեկտր ական ջեռ ուցմ ամբ
հագուստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային մեքե
նաներ. պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառա
րանների համար. եփման էլեկտրական սալեր.
մոմի լապտերներ. տաք օդով տապակող ճար
պաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու մեքե
նաներ. հեծանիվ
ն երի ուղղորդիչ լուսարձակներ.
սառն ար անն եր, սառ եցմ ան ապար ատն եր և
սառց ար անն եր բժշկակ ան նպատ ակն եր ով
պահեստավորման համար. պնդացման լամպեր
ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման
հիդրոպոնիկ համակարգեր. էլեկտրական ջեր
մամեկուսիչ անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկե
լու էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի
տաք աց ուց իչն եր. ՀՀԴ-սնուց ում ով բաժ ակ ի
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու էլեկտրա
կան սալիկներ. հատակի լապտեր. էլեկտրական
թաժիններ. լուսային լուսարձակներ. մառախու
ղային մեքենաներ. հատակի ջեռուցման սարքեր
և հարմ ար անքն եր. օդի խոն ավ աց ուց իչն եր.
էլեկտրական մեքենաներ սոյայի կաթ պատրաս
տելու համար. սուրճի դատարկ պարկուճներ
սուրճի էլեկտրական մեքենաների համար. էլեկտ
րական ինքնաեռներ. խոնավակլանիչներ.
դաս 12. եղանավոր ամբարձիչներ. երկաթու
ղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. օդային փոխակ
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րիչներ. օդային տրանսպորտային միջոցներ.
օդապ ար իկն եր. օդախց իկն եր օդաճնշ ակ ան
դողերի համար. գործիքների և պիտույքների
հավաքակազմեր դողերի օդախցիկների նորոգ
ման համար. օդապոմպեր (տրանսպորտային
միջոցների պիտույքներ). կախոցների մեղմիչներ
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ
զսպան ակն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համ ար. «երկկ ենց աղ» ինքն աթ իռ. սահ ել ուց
պաշտպանող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի դող եր ի համ ար. հակ աս ահք այ ին
շղթաներ. տրանսպորտային միջոցների նստոց
ների գլխակալներ. ջրելու մեքենաներ. կցանք
ներ ի կցիչն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ավտոբուսներ. հեռընթաց ավտոբուս
ներ. կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի հետգց ով ի թափք ած ածկ եր.
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շասսիներ
ա վտ ոմ ոբ ի լն եր ի հ ամ ա ր . հ ետ ը նթ ա ցք ի
ազդ ասարք եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). լաստանա
վեր. բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպոր
տային միջոցների անիվ
ն երի համար. տրանս
պորտ այ ին միջ ոցն եր ի դող եր ի փակ անն եր.
երկ աթ ուղ այ ին շարժ ակ ազմ եր ի անիվն եր ի
կալ անդն եր ի կատ արն եր. ոլոր ալ իս եռն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. նավիրան
ներ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածքներ
նավերը կառավարելու համար. սարքվածքներ
նավերը զատելու համար. թեք նավարաններ
նավերի համար. պտուտակային շարժասարքեր
փոքր նավերի համար. թիեր. բեռնատար ավտո
մոբ իլն եր ի թափք եր. հանք այ ին սայլ ակն եր ի
անիվ
ն եր. հեծանիվ
ն եր. հենակներ հեծանիվ
ն երի
համար. երկաթուղային վագոնների սայլակներ.
նավամակույկների մակույկահեծաններ. ցեխից,
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ.
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). անիվ
ներ տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի համ ար.
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների ծած
կեր. տրանսպորտային միջոցների հետգցովի
թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. քարշակներ
(տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր). ցամ աք այ ին
տրանսպորտային միջոցների մեխանիզմն երի
քարտեր, բացառությամբ շարժիչների. անվտան
գության գոտիներ տրանսպորտային միջոցների
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նստոցների համար. տրանսպորտային միջոց
ների անվակունդեր. շղթաներ հեծանիվների
համար. անվասայլակներ. բեռնանավեր (կցա
նավեր). մակույկներ. բեռնատար սայլակներ.
սայլակներ ճկափողերի համար. ձուլասայլակներ.
մեքենաներ գոլֆի համար. տրանսպորտային
միջոցների շասսիներ. ղեկեր. շարժակազմեր
ֆունիկուլ յորների համար. երկաթուղային շար
ժակ ազմ եր. ծխատ ար խող ով ակն եր նավ եր ի
համար. թրթուրներ (թրթուրային ժապավեններ)
տրանսպորտային միջոցների համար. տրակ
տորներ. վագոնիկներ. տրանսպորտային միջոց
ների թափարգելներ. երկաթուղային տրանսպոր
տային միջոցների թափարգելներ (բուֆերներ).
հիդրավլիկական համակարգեր տրանսպորտա
յին միջոցների համար. հեծանիվ
ն երի ղեկեր.
քնամահճակներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ողնակողեր (նավերի). հեծանիվ
ն երի
դողեր. հեծանիվ
ն երի ատամն անիվ
ն եր. արգե
լակներ հեծանիվ
ն երի համար. ցեխից, կեղտից
պաշտպ ան ող վահ ան ակն եր հեծ ան իվն եր ի
համար. հեծանիվ
ն երի անվահեցեր. ծնկավոր
լծակներ հեծանիվ
ն երի համար. շարժիչներ հեծա
նիվ
ն երի համար. հեծանիվ
ն երի անվակունդեր.
հեծանիվ
ն երի ոտնակներ. պոմպեր հեծանիվ
ների համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծա
նիվն եր ի անիվն եր. թամբ եր հեծ ան իվն եր ի
համար. մոտոցիկլետների կանգնակներ. ատամ
նավոր փոխանցիչներ ցամաքային տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի համ ար. լող ուն դրագն եր
(նավեր). երկաթուղասայլակներ. էլեկտրաշար
ժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. էլեկտրական տրանսպորտային
միջոցներ. կցորդիչների ագույցներ ցամաքային
տրանսպորտային միջոցների համար. մանկա
կան անվտանգ նստոցներ տրանսպորտային
միջոցների համար. պարաշյուտներ. դողածած
կաններ օդաճնշական դողերի համար. տրանս
պորտային միջոցների հակակշիռներ անիվ
ն երի
հավ աս ար ակշռմ ան համ ար. տիեզ եր ակ ան
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային
նավ ատ որմ իղ). սռնին եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. հողմա
պակիների ապակեմաքրիչներ. պահպանական
ցանցեր հեծանիվ
ն երի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի (անիվ
ն երի) թասակներ. ֆուրգոններ
(տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր). արգ ել ակն եր
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տրանսպորտային միջոցների համար. անվա
կունդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլ-սառնարան
ներ. վագ ոն-սառն ար անն եր (երկ աթ ուղ այ ին
տրանսպորտ). շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. նավախելի թիեր.
պատ յանն եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
նստոցների համար. լուսանցույցներ. հիդրոինք
նաթիռներ. սահանավ. ննջավագոններ. շոգե
շարժներ. լոկոմոտիվ
ն եր. քարշուժային շարժիչ
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների
համար. երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխհա
ղորդ ակն եր ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին
միջ ոցն եր ի համ ար. ուժայ ին մեխ ան իզմ ն եր
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ռազմական տրանսպորտ. ռեակտիվ
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. մոտոցիկլետներ. վազանցի կցոր
դիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. ջրային տրանսպորտային միջոց
ներ. նավեր. նավերի թիապտուտակներ. օմն ի
բուսներ. թիեր կանոեի համար. հողմապակիներ.
անվադողերի բութակներ. պահպանաշերտեր
անվադողերը վերականգնելու համար. օդաճն
շական դողեր. տրանսպորտային միջոցների
անվադողեր. կամրջանավեր. դռներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռ
նախց իկն եր դահ ուկն եր ի համ ար. եռան իվ
տրանսպորտային միջոցներ բեռների փոխադր
ման համար. մանկասայլակներ. պատյաններ
մանկասայլակների համար. մանկական սայլակ
ների հետգցովի թափքածածկեր. պտուտակային
շարժասարքեր. տրանսպորտային միջոցների
անվաճաղեր. պրկման սարքվածքներ անվաճա
ղեր ի համ ար. վեր ել ակն եր լեռն ագն ացն եր ի
համար. կախոցների զսպաններ տրանսպորտա
յին միջոցների համար. վագոն – ռեստորաններ.
հետ ևի դիտ ահ այ ել ին եր. տրանսպ որտ այ ին
միջոցների անվահեցեր. թամբեր մոտոցիկլետ
ներ ի համ ար. մոտ ոց իկլ ետն եր ի սայլ ակն եր.
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սպորտային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ).
կառանասյուներ (ծովային). թիկնաթոռով վերե
լակներ. թիակալներ. կործվող (շրջվող) սայլակ
ներ. թռչող ապարատներ. տրանսպորտային
միջ ոցն եր ի ընթ աց այ ին մաս եր. սահն ակն եր
(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ.
սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպանուղի
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ների համար. ֆունիկուլ յորներ. կախովի ճոպա
նուղիներ. եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ.
տուրբ ինն եր ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. տրանսպորտային միջոցներ
ցամաքով, օդով, ջրով կամ երկաթուղով տեղա
շարժմ ան համ ար. ինքն աս ոսնձվ ող ռետ ին ե
կարկատաններ դողերի օդախցիկները նորոգե
լու համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի
պաստ առն եր. մոպ եդն եր. պատ ուհ անն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. մարդա
տար ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մաս եր). զբոս ան ավ եր. օդագն աց ութ յան մեջ
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և հար
մարանքներ. հակաշլացման հարմարանքներ
տրանսպորտային միջոցների համար. ավտոմո
բիլն եր ի դող եր. ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափք եր.
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի թափ արգ ելն եր. մեղմ իչն եր
ավտ ոմ ոբ իլն եր ի համ ար. հակ ահ ափշտ ակ իչ
ազդ ասարք եր տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային շչակներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ավտոմոբիլ – բետո
նախ առն իչն եր. հեծ ան իվն եր ի անվ ախ ուց եր.
արգ ել ակ այ ին լրակ ազմ եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. արգելակային կալուններ
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների փոխանցատու
փեր. ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվ
ն երի
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային միջոց
ներ ի համ ար. ինքն ան ետվ ող բազկ աթ ոռն եր
թռչող ապար ատն եր ի համ ար. պատ յանն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. շարժա
հաղորդ շղթաներ ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների համար. փոխհաղորդիչ շղթաներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ
ցամ աք այ ին տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
համար. ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ծխատար խողովակ
ներ լոկ ոմ ոտ իվն եր ի համ ար. ղեկ ան իվն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. թամբերի
պատյաններ հեծանիվ
ն երի համար. սանիտարա
կան տրանսպորտային միջոցներ. անխուց դողեր
հեծանիվ
ն երի համար. ռեդուկտորներ ցամաքա
յին տրանսպորտային միջոցների համար. արգե
լակային սեգմենտներ տրանսպորտային միջոց
ների համար. օդասահնակ. վառելիքի բաքերի
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կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար (բացառությամբ
մոտորների և շարժիչների մաս կազմողների).
հետնամասի բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտա
յին միջոցների մասեր). անվտանգության կապո
վի գոտիներ տրանսպորտային միջոցների նստե
լատեղերի համար. արևապաշտպան հարմա
րանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժահա
ղորդման տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար. անվտանգության
բարձիկներ (ավտոմոբիլների անվտանգության
միջոցներ). հեծանիվ
ն երի զամբյուղներ. ավտոտ
ներ. սայլակների անվակներ (տրանսպորտային
միջոցների). սայլակներ մաքրման համար. նավե
րի բախամեղմիչներ. ձեռնասահնակներ (ֆիննա
կան սահն ակն եր). հեծ ան իվն եր ի կող ովն եր.
սայլակներ մթերքների համար. ձնագնաց մեքե
նաներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. ինք
նագլորներ (տրանսպորտային միջոցներ). նավի
կայմեր. պատյաններ տրանսպորտային միջոց
ների ղեկերի համար. սփոյլերներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. ցոլալապտերների
մաքրիչներ. արգելակային կոճղակներ ավտոմո
բիլն եր ի համ ար. պահ եստ այ ին անիվն եր ի
պատյաններ. շրջովի թափքով բեռնատար վագո
նիկներ. սիգարետի վառիչներ ավտոմոբիլների
վահանակների վրա. արգելակային սկավառակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. հեծա
նիվ
ն երի խուրջիններ. հեծանիվ
ն երի զանգեր.
մոտ ոց իկլ ետն եր ի զանգ եր. զրահ ապ ատվ ած
տրանսպորտային միջոցներ. շարժիչների հենա
րաններ ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ների համար. ռազմական նշանակության անօ
դաչու թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. հետևի
կող այ ին դիտ ահ այ ել ին եր տրանսպ որտ այ ին
միջոցների համար. մոծակապաշտպան ցանցեր
մանկական սայլակների համար. տրանսպորտա
յին միջոցների կառավարման բռնակներ. անվա
րորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմեքե
նաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ սահմանափակ
հնարավորություններով անձանց համար. ավտո
մոբիլների մոխրամաններ. շղթաներ մոտոցիկ
լետների համար. մոտոցիկլետների շրջանակներ.
մոտոցիկլետների ղեկեր. շարժիչներ մոտոցիկ
լետների համար. մոտոցիկլետների կողով
ն եր.
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ
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ների համար. նորածինների սայլակներ. մանկա
կան սայլակներին հարմարեցված ոտնամուշ
տակներ. հաշմանդամն երի սայլակներին հար
մարեցված ոտնամ ուշտ ակներ. անվ ադ ող երի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայուսակներ. հեռակառավար
վող տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ստորջր յա
զննում ն եր ի համ ար. ինքն ավ ար ստորջր յա
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ծով ի հատ ակ ի
զննում ն եր ի համ ար. սիլֆ ոնն եր միա կցվ ած
ավտոբուսների համար. էլեկտրական հեծանիվ
ներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբո
տացված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական սայլակներ. անիվ
ներով վանդակավոր սայլակներ. տրանսպորտա
յին միջոցների անիվ
ն երի պնդօղակներ. սեղմակ
ներ նախատեսված ավտոմեքենայի պահեստա
մասերը ավտոմեքենայի թափքին ամրացնելու
համար. փրկարարական սահնակներ. էվակու
ատորներ. աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանք
ներ հեծանիվ
ն եր փոխադրելու համար. հեծանիվի
կցանքներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների
համար. բեռնատարներ ներկառուցված կռուն
կով. առաքմ ան դրոնն եր. տես ախց իկն եր ով
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. գիրոկոպտեր
ներ. ուղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռվող
ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող տախ
տակներ. ինքնահավասարակշռվող էլեկտրական
ունիցիկլեր. տրանսպորտային միջոցների ծած
կեր ի ամր ակն եր. դող եր ձյուն ամ աքր իչն եր ի
համար. ջրասուզակի զանգեր. բաժակակալներ
տրանսպորտային միջոցների համար. սայլակ
ներ. ձիասայլեր. «երկկենցաղ» տրանսպորտային
միջ ոցն եր. ամեն ագն աց տրանսպ որտ այ ին
միջոցներ.
դաս 13. ացետ իլն իտր աթ աղ անթ ան յութ.
հրետ աս այլ եր (րետ ան իh). պայթ ուց իկ փամ
փուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի նիտ
րատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքն ագն աց զենք եր. արց ունք աբ եր գազ ով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքր
ման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային
զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր. հարմա
րանքներ փամփշտակալները լցավորելու համար.
բենգալ յան կրակներ. բռնկիչ մոմեր. փամփուշտի
պարկ ուճն եր. թնդան ոթն եր. զենք ի փող եր.
կար աբ ինն եր. փամփ ուշտն եր. հարմ ար անք
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ներ փամփ ուշտն եր ով լիցք ավ որ ել ու համ ար.
փամփշտակալներ. որսորդական հրազեն. ռազ
մամթերք. հրազենի հրահաններ. վառոդաման
ներ. հրաբամբակ. հրազենի հրանոթափողերի
հետնամասեր. դինամիտ. զենքի պատյաններ.
պայթուցիկ նյութեր. ազդանշանային հրթիռ
ներ. հրացաններ (զենք). հրացանի ագուստներ.
նշան առ ութ յան հայ ել ին եր հրազ են ի համ ար.
հրազենի ձգանների պաշտպանիչ բռնակներ.
որսորդական կոտորուք. ռազմամթերք հրազենի
համար. հրթիռանետներ. ականների պայթու
ցիչներ. ականներ (զինամթերք). գնդացիրներ.
ականանետներ (հրազեն). հրետանային արկեր.
ատրճ ան ակն եր (զենք). սև վառ ոդ. վառ ոդ.
արկ եր(զենք). ինքն աբ ոց ավ առվ ող նյութ եր.
հրատեխնիկական միջոցներ. ատրճանակներ.
ծանր հրանոթների դարձյակներ. հրետանային
հեն ար անն եր. նշան ոցն եր հրազ են ի համ ար,
բացառությամբ օպտիկականի. օդաճնշական
ատրճանակներ (զենք). բռնկման պատրույգ
ներ հրազենի համար. պայթուցիչներ. բռնկման
քուղեր հրազենի համար. զենքերի սրակալներ.
մառախուղի ժամանակ օգտագործվող պայթյու
նային ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի
համար (բացառությամբ օպտիկականի). հրա
պատիճ – ճայթիչներ, բացառությամբ խաղա
լիքների. ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպունա
յին հրացաններ (զենք). խլարարներ զենքերի
համար. տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկա
ցիրներ անհատական պաշտպանության համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտիներ.
ավտոմատ զենքի փամփուշտի ժապավեններ.
տորպ եդն եր. ձեռք ի զենք (հրազ են). ձեռք ի
նռնակն եր. ազդ անշ ան այ ին ատրճ ան ակն եր.
փրկարարական, պայթուցիկ կամ հրատեխնի
կական ազդանշաններ.
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք իրեր
սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. համայիլներ
(թանկ արժ եք իրեր). արծ աթ յա մետ աղ աթ ել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ճոճանակներ
(ժամագործություն). թմբուկներ (ժամացույցների
արտադրություն). ապարանջաններ (թանկար
ժեք իրեր). ժամ աց ույց – ապար անջ անն եր.
ժամացույցների ապարանջաններ. կախազար
դեր ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր
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(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագոր
ծություն). արևի ժամացույցներ. ժամացույցների
մեխանիզմն եր. շղթաներ (թանկարժեք իրեր).
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. ժամանա
կադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոց
ներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական ժամա
ցույցներ. փողկապների սեղմիչներ. մետաղադ
րամն եր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ մետաղներից
(թանկարժեք իրեր). ատոմային ժամացույցներ.
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների
տվիչ գեներատոր). ժամացույցների իրաններ.
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդա
րանքներ սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի
մշակված սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետա
ղանիշներ). ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի
ժամացույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպա
նակներ. ձեռքի ժամացույցների ապակիներ.
ժամ աց ույցն եր ի ընթ աց այ ին մեխ ան իզմ ն եր.
ձիթակն (թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակ
ված կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկո
րատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք
քար եր. պլատ ին (մետ աղ). զարթ ուց իչն եր.
ռոդիում. ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք
քարեր). արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղ
ների համահալվածքներ. խարիսխներ (ժամա
ցույցների արտադրություն). մատանիներ (թան
կարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ
մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղներից.
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջօ
ղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքա
ճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ մետաղնե
րից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների իրան
ներ. նվերի պատյաններ ժամացույցների համար.
արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ մետաղներից.
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների
գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղնե
րից. օղակներ բանալիների համար (անջատովի
օղակն եր կախ ազ արդ եր ի կամ դեկ որ ատ իվ
զարդ եր ի համ ար). անմշ ակ կամ դրվագվ ած
արծաթեղեն. շարժականգով վայրկյանաչափ
ներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատուփեր.
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր
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պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք
իրերի համար. նախապատրաստվածք (գրուն
տովկա) թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ
թանկարժեք իրերի համար. կաբոշոններ. անջա
տովի օղակներ թանկարժեք մետաղներից բանա
լիների համար. նվերների տուփեր թանկարժեք
իրերի համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ.
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա). ասեղնա
գործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչ ել ութ յունն եր թանկ արժ եք մետ աղն եր ից,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. որպ ես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ (մուրճեր)
լարային գործիքները լարելու համար. լեզվակա
վոր փողային գործիքներ. երաժշտական գոր
ծիքների աղեղներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների դրոցներ. երաժշտական գործիքների
աղեղների փայտիկներ. ձիու մազ երաժշտական
գործիքների աղեղների համար. դաշնամուրներ.
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի). թմբուկի փայ
տիկներ. բանդոնիոններ. երգեհոնիկներ. բասեր
(ստեղն եր, լար եր) (ցածր ռեգ իստր ի երաժշ
տական գործիքներ). հարմոններ. աղելարեր
երաժշտական գործիքների համար. բուկցիններ
(զինվորական փողեր). կարիլիոններ (երաժշտա
կան գործիքներ). կաստանիետներ (չխչխկան
ներ). բունչուկներ (երաժշտական գործիքներ).
կիսագնդաձև թմբուկների դրոցներ. երաժշտա
կան գործիքների ականջներ. ցիտրաներ (կիթառ
ներ). կլարնետներ. երաժշտական գործիքների
ստեղն աշ ար եր. երաժշտ ակ ան գործ իքն եր.
կոնցերտինո. կոնտրաբասներ. երաժշտական
գործիքների նվագալարեր. լարային գործիքներ.
եղջերափողեր (երաժշտական գործիքներ). կոռ
նետներ. ծնծղաներ. կամերտոններ. ծայրոցներ
երաժշտական գործիքների համար. երաժշտա
կան գործիքների պատյաններ. ֆլեյտաներ. կոչ
նազանգեր. վարգաններ (երաժշտական գործիք
ներ). կիթառներ. ֆիսհարմոնիաներ. տավիղներ.
տավիղների նվագալարեր. հոբոյներ. էլեկտրո
նային երաժշտական գործիքներ. մեխանիկական
դաշնամուրների ձայնն ուժգնացնող կարգավո
րիչներ. քնարներ. մեդիատորներ (կնտնտոցներ)
լարային գործիքների համար. մանդոլիններ.
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ջութ ակն եր ի դնչափ ոկ եր. պարկ ապզ ուկն եր.
երաժշտական արկղիկներ. նոտաները շրջելու
հարմարանքներ. երաժշտական գործ իքն երի
կամրջակներ. եռանկյունիներ (երաժշտական
գործիքներ). օկարինաներ (իտալական երաժշ
տական կավե փողային գործիք). երգեհոններ.
երգ եհ ոնն եր ի օդատ ար խող ով ակն եր. կաշ ի
թմբուկների համար. երաժշտական գործիքների
ոտն ակն եր. դաշն ամ ուրն եր ի ստեղն աշ ար եր.
դաշն ամ ուրն եր ի նվագ ալ ար եր. դաշն ամ ուր ի
ստեղներ. փուքսեր երաժշտական գործիքների
համար. երաժշտ ական գործիքներ ի մեղմոց
ներ. թմբուկներ (երաժշտ ակ ան գործ իքն եր).
դափեր (դահիրաներ). տամտամն եր. կիսագն
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 կիթառներ).
շենգեր (չինական փողային երաժշտական գոր
ծիքներ). սուոնաներ (չինական փող). զանգակ
ներ (երաժշտական գործիքներ). երաժշտության
սինթեզարարներ (համադրիչներ). երաժշտական
գործիքների դրոցներ. սաքսոֆոններ. բալալայկա
(երաժշտական լարային գործիքներ). բանջո.
մելոդիկաներ. բևեկնախեժ երաժշտական լարա
յին գործիքների համար. ռոբոտացված հարվա
ծային գործիքներ (երաժշտական գործիքներ).
մուրճիկներ երաժշտական գործիքների համար.
փոկեր երաժշտական գործիքների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. պող
պատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի բաշխիչ
հարմարանքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրասե
նյակային մակնշման մեքենաներ. գրասենյակա
յին ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար.
հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
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ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ գրքերի
համար. հենաձողիկներ նկարիչների համար.
ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրակերտ
ներ. արագակարներ, թղթապանակներ (գրասե
նյակային). քարե տախտակներ գրելու համար.
գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ.
հաշվողական աղ յուսակներ. փորագրանկարներ.
արվեստի վիմագրական ստեղծագործություն
ներ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված.
մատիտներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ.
ատլասներ (քարտեզագրքեր). օղակներով թղթա
պանակներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյա
կայ ին պիտ ույքն եր). տակդ իրն եր գար եջր ի
գավաթների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրելու
համար (ուսուցողական նյութեր). տպարանային
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչու
թյան, գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). ներկանյութով ժապա
վենների կոճեր. ապարանջաններ գրենական
պիտ ույքն եր ը պահ ել ու համ ար. բրոշ յուրն եր.
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա
սենյակային կոճգամն եր. խոնավարարներ (գրա
սենյակային պիտույքներ). զմուռսի կնիքներ.
թանաքի բարձիկներ. զմուռս. գրասենյակային
հարմարանքներ կնքելու համար. գրասենյակա
յին նյութեր կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղ
ներ դրամ ի տես ակ ավ որմ ան և հաշվ արկ ի
համ ար. կալկ ա (մոմ աթ ուղթ). թղթե կալկ ա
(մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) գործվածքի
հիմքի վրա. գրասենյակային մատնակալներ.
տպատ առ եր. պատճ են ահ ան թուղթ. թուղթ
գրանցող սարքերի համար. բլոկնոտներ (նոթա
տետրեր). քառանկյուն գծագրական քանոններ.
քարտեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ
սարքերի). կատալոգային քարտեր (գրասենյա
կային պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասե
նյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածագոր
ծական հաստոցների համար. ստվարաթղթե
դիտ ափ ող ակն եր. կատ ալ ոգն եր. սեղմ իչն եր
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ.
տպագրական շարվածքի սեղաններ. թղթապա
նակներ փաստաթղթերի համար. նկարակալներ.
տպարանային թվային տառամարմիններ. տուշ.
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գունավիմագրիչներ. մոմ մոդելավորման համար,
բացառությամբ ատամն աբուժության մեջ օգտա
գործվ ող ի. քարտ ար անն եր (գրաս են յակ այ ին
պիտույքներ). գրասենյակային ծակատիչներ.
զուգարանի թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկին
ներ. տպարանային տառամարմիններ (թվային
և տառային). շարվածքային դազգահներ. արկ
ղիկ պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային
ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարելու
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական կորա
քանոններ. կազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). գրել ու կավ իճ. կավ իճ վիմ ագր ութ յան
համար. կավիճ դերձակների համար. կավիճի
բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ
մատիտներ. թղթե տարողություններ սերուցքի
համար. գրասենյակային ճարմանդներ. գրամե
քեն ան եր ի գլան իկն եր. փոխ ադր անկ արն եր.
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծագրա
կան տախտակներ. գծագրական պիտույքներ.
գծագրական գործիքներ. դիագրամն եր (տրա
մագրեր). ծրարներ (գրասենյակային ապրանք
ներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. փաթեթավոր
ման թուղթ. գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե
գրչած այր եր. ջնջել ու միջ ոցն եր. գրեն ակ ան
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ).
ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ ջնջելու համար.
թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակո
տիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թանաք.
ներկանյութով ժապավեններ. թանաքամաններ.
գրաս են յակ այ ին հարմ ար անքն եր ծրարն եր ը
կնքելու համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ.
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). գործ
վածք կազմ ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակ այ ին պար ագ ան եր, բաց առ ութ յամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ
(գրաս են յակ այ ին ապր անքն եր). շարվ ածք ա
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գալվանաստերե
ոտիպեր. աշխարհագրական քարտեզներ. գլո
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բուսներ. ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ
նկարիչների համար. գրաֆիկական վերարտադ
րություններ. գրաֆիկական (գծանկարչական)
պատկերներ. գրասենյակային քերակներ (տեքս
տում ուղղումն եր անելու պիտույքներ). փորագր
ման տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույքներ).
փոստային բացիկներ. տպագիր արտադրանք.
պիտակները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ.
ոչ մանածագործական օֆսեթային պաստառ.
տպագրական դյուրակիր շարվածքներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). տպագրական հրատա
րակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). փոս
տայ ին թուղթ. ճնշածծ անն եր. չափ անշմ ան
ասեղներ գծագրության համար. գծագրական
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմա
տիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետ
ներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագ
րերի գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ).
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփե
լու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. գործված
պաստառ բազմացման ապարատներում ներկով
պատելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրա
տախտակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշ
միչներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարական
գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներ
կապնակներ նկարիչների համար. պանտոգրաֆ
ներ (գծագրական գործիքներ). թղթագրենական
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. պաստելներ
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար.
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական
գլանիկներ. կտավ
ն եր նկարների համար. ներ
կատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). պլաստ
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար.
հարմ ար անքն եր լուս անկ արն եր սոսնձ ել ու
համար. հենակալներ լուսանկարների համար.
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա
թուղթ). ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիման
կարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկա
մաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ թղթյա
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. թուղթ
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական
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քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). կազմա
րարական նյութեր. գործված պաստառ կազմա
րար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար. թել եր
կազմ ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի համ ար.
գործված պաստառ փաստաթղթերը վերարտադ
րող մեքենաներում ներկով պատելու համար.
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ).
ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապավեններ,
բացառությամբ գալանտերեայի կամ մազերի
զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ,
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. բարձիկ
ներ. էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորա
կան բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ).
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասե
ղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիք
ների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշ
մակների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ (գրա
սեն յակ այ ին ապր անքն եր). հարմ ար անքն եր
գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսնձա
նյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր գրասե
նյակ այ ին կամ կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. հասցեներով թիթեղիկ
ներ հասցեատպիչ մեքենաների համար. ալմա
նախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպա
տակների համար. նկարելու վրձիններ. ինքնա
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. գրասենյա
կային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյակա
յին). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութ ից թերթ եր փաթ եթ ավ որման
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համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային կամ
կենց աղ այ ին նպատ ակն եր ի համ ար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ
պլաստմ ասս այ ե տոպր ակն եր աղբ ի համ ար.
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտր ակ ան). թղթե անձ եռ ոց իկն եր
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպաս
քի տակ դնելու համար. գծագրական անկյունա
քանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև
քանոններ). գրչակոթեր. գրենական պիտույք
ների հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք
ներ). թանաքային պարագաներ. գրասարքեր.
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք թղթից
կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից
կամ ստվար աթղթ ից հայտ ար ար ութ յունն եր ի
համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե
երեսսրբ իչն եր. թղթից կամ ստվար աթղթ ից
պիտակներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն
պաստ առ գրաս են յակ այ ին նպատ ակն եր ի
համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ միկրոալի
քայ ին վառ ար ան ում սնունդ պատր աստ ել ու
համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային).
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու
վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարան
ների արկղերի համար (բուրավետացված կամ
ոչ). վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչ
ներ. փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատ
ներ (գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե ժապավեն
ներ, բաց առ ութ յամբ արդ ուզ արդ եղ են ի կամ
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մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդելա
վորման համար (նյութեր նկարիչների համար).
սեղմ իչն եր թղթադր ամ ն եր ի համ ար. հավ ա
քաքարտեր, բացառությամբ խաղաքարտերի.
թղթե կամ պլաստ իկից ներծծ ող թերթ իկն եր
սննդամթերքը փաթեթավորելու համար. խոնա
վությունը կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից
թերթ իկն եր սննդամթ երք ը փաթ եթ ավ որ ել ու
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ (գրասե
նյակային ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծան
շիչ գրիչն եր (գրաս են յակ այ ին). թռուց իկն եր
(գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղ
թերի համար (գրասենյակային պարագաներ).
էջերը պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար
պոլիմերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե
կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադր
ման, խծուծմ ան) նյութ եր. թղթե կամ ստվա
րաթղթե խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր.
ցողվող կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդա
նիների թափոնները հեռացնելու համար. ճապո
նական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնա
կան գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլի
կացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկա
կան գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատ ող փաստ աթղթ եր ի բռնիչն եր ի համ ար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ բժշկական
զննման սեղանների համար. ատամն աբուժական
սկուտեղների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկա
կան թղթյա կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթ երք ի և ըմպ ել իքն եր ի ձևավ որմ ան
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլեր գրասենյակային նպատակների համար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպիտակ
ներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու համար.
գրքերի պաշտպանիչ կազմեր. գունազարդման
գրքեր.
դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ թաղան
թանյութ. ակրիլային խեժեր, կիսաֆաբրիկատ
ներ. ասբ եստ ե պահպ ան իչ վար ագ ույրն եր.
ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար. ջրցանման
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ճկափողեր. ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրան
ցիկ խտարար օղակներ. բալատա. անջրանցիկ
խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ բանկաների
համար. ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկա
նյութեր ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ նյու
թեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված կաուչուկ.
ռետինե խցաններ. ռետինե կափույրներ. սին
թետիկ կաուչուկ. ռետինե հարվածամեղմիչներ.
ռետինե թափարգելներ. ճկուն ոչ մետաղական
փողրակներ. մեկուսիչ նյութեր. ջերմային ճառա
գայթ ում ը կաս եցն ող նյութ եր. խող ով ակն եր
մանածագործվածքից. ջերմամեկուսիչ նյութեր
կաթսաների համար. թուղթ էլեկտրական կոն
դենսատորների համար. խցանիչ միջադիրներ
խողովակների համար. ռետինաքուղեր. բամ
բակ խծուծման համար. միջադիրներ գլանների
համար. դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ). ասբեստի
թերթեր. էբոնիտ. ձայնամեկուսիչ պատվածքներ
կեղևից. առաձգական թելեր ոչ մանածագոր
ծական նպատակների համար. մակադրակներ
կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր. միջա
դիրներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման
(կոմպենսացման) համար. քիմիական բաղադ
րութ յունն եր հոս ակ որ ուստն եր ը վեր ացն ել ու
համար. միջադիրներ. ասբեստաթաղիք. մեկու
սացման թաղիք. ռետինացված (վուլկանացված)
թելք. զոդման պլաստմասսայե թելեր. մասնակի
մշակված նյութեր արգելակային միջադիրների
համ ար. մեկ ուս իչ ձեռն ոցն եր. գուտ ապ երչ.
մեկուսիչ յուղեր տրանսֆորմատորների համար.
մեկուսիչ յուղեր. վերականգնված թաղանթանյու
թից թերթեր, բացառությամբ փաթեթավորման.
մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկուսիչ
լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շենքերը
խոնավությունից պաշտպանելու համար. մետա
ղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր.
մեկուսիչ խարամաբամբակ. հանքային բամբակ
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. լատեքս
(կաո ւչ ուկ). կոպ իտ պաստ առ ից ճկափ ող եր.
մածիկներ. խողովակների ոչ մետաղական կցոր
դիչներ. ռետինե կցորդիչներ մեքենաների մասե
րը պաշտպանելու համար. խտացնող հերմետիկ
նյութ եր միա ցքն եր ի համ ար. չմշակվ ած կամ
մասնակի մշակված փայլար. ասբեստաթուղթ.
պլաստմասսայե թաղանթներ, բացառությամբ
փաթեթվածքի համար օգտագործվողների. ոչ
մետաղական միացքներ ճկուն խողովակների
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համար. միակցիչ խողովակներ տրանսպորտա
յին միջոցների ջերմափոխանակիչների համար.
սինթետիկ խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված (վուլ
կանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրար
ներ, փաթ եթն եր) փաթ եթ ավ որմ ան համ ար.
ասբ եստ ե պատվ ածքն եր. ասբ եստ ե գործ
վածքներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե
խծուծվածք. կափույրներ բնական կաուչուկից
կամ ռետ ին ացվ ած (վուլկ ան ացվ ած) թելք ից.
վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ փաթեթ
վածք այ ին ի. մեկ ուս իչն եր երկ աթ ուղ ին եր ի
համար. կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղա
յինի. ոչ մետաղական ամրաններ սեղմած օդը
առբերելու 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 մանածագործա
կան նպատակների համար. ածխածնային թել
քեր, բացառությամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկուսիչ
ներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար. մեկու
սիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե կամ
պլաստմասսայե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. պլաստմասսայե թելքեր,
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. մեկու
սիչ ապակեթելք. գործվածքներ ապակեթելքից
մեկուսացման համար. պլաստմասսայե թելեր,
ոչ մանածագործական նպատակների համար.
զտող նյութեր մասնակի մշակված փրփրապլաս
տից. մեկուսիչ ժապավեններ. ջրի մակերևույթի
աղտոտումը խոչընդոտող լողուն փակոցներ.
ռետինե նյութեր դողերի պահպանաշերտերը
վեր ակ անգն ել ու համ ար. մեկ ուս իչ ծեփ եր.
պլաստմասսայե թաղանթներ գյուղատնտեսա
կան նպատակների համար. ծաղկակալիչներ
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ
կամ մասնակի մշակված ռետիններ. հերմետի
կացնող կպչուն ժապավեններ. դռների կաու
չուկից սահմանափակիչներ. պատուհանների
կաուչուկից սահմանափակիչներ. ոչ մետաղա
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կան ճկուն խողովակները միացնող հարմարակ
ցիչներ. ոչ մետաղական կոշտ խողովակները
միացնող հարմարակցիչներ. կառանման համար
պատին ամրացվող ռետինե հարվածահատներ.
զտող նյութ եր մասն ակ ի մշակվ ած պլաստ
մասսայե թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D
տպագրության համար.
դաս 18. ալպ ենշտ ոկն եր. կենդ ան ին եր ի
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.
թղթապ ան ակն եր երաժշտ ակ ան նոտ ան եր ի
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հով ան ոցն եր ի հիմ ն ակմ ախքն եր.
որս ապ արկ եր (որս որդ ակ ան պար ագ ան եր).
դպրոց ակ ան պայ ուս ակն եր. այց եք արտ եր ի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ ձիերի
համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ այծա
կաշի). դնչկալներ. ճամփորդական սնդուկներ.
վզնոցներ կենդանիների համար. կաշվե քուղեր.
մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար.
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար
(փոկ այ ին շինվ ածքն եր). փոկ եր չմուշկն եր ի
համար. կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակա
շիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված
կամ մասնակի մշակված կաշի. կահույքի կաշվե
հարդարանք. արհեստական կաշի. հովանոց
ներ. ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու
համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների
համար. ասպանդակի փոկեր. կաշվե պայուսակ
ներ փականագործական գործիքների համար.
մտրակներ. կերի տոպրակներ. պատյաններ անձ
րևի հովանոցների համար. զսպանների կաշվե
պատյաններ. ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ
կենդանիների համար. լծասարքեր կենդանիների
համար. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափո
կեր (լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի
պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի հովա
նոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների
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համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսա
կան պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ.
սանձեր. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար.
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի պայու
սակներ. կանացի պայուսակներ. ուղեպայուսակ
ներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ.
ձիաթամբեր. կաշեգործական - թամբագործա
կան իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ
ճամպր ուկն եր ի համ ար. կաշվ ե փակ անն եր
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշ ին եր. կաշվ ից կամ կաշ եստվ ար աթղթ ից
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,
սուս եր ի ուսակ ապ եր. թամք ատ ակ եր ձիեր ի
համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և սնդուկներ.
կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ. երասաններ
(լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտե
սական մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ.
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. սպորտային
պայուսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի
լրակազմեր. պայտեր. լանջակապեր երեխաներ
կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ երեխա
ներ կրելու համար. պայուսակներ. վարկային
քարտ եր ի պատ յանն եր (դրամ ապ ան ակն եր).
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու (ճապո
նական դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռ
ների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի
համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտե
սական պայուսակները և տոպրակները տեղա
փոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկն եր. ուղեբ եռ ի տես ակ ավ որմ ան համ ար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
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դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետաղա
կան սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեմենտ. ասբեստ պարունակող շինա
րար ակ ան լուծ ույթն եր. հերձ աք ար. տան իք ի
հերձաքար. հերձաքարի փոշի. ծպեղներ տանիք
ների համար. արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ.
հրակայուն աղ յուսներ. ասֆալտ. ճանապարհա
յին ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական
ճաղաշարքեր. բիտումն եր. խեժապատված շինա
րարական սղոցանյութեր. բարաքներ. առևտրա
յին կրպակներ. հերձաններ տանիքը ծածկելու
համ ար. փեղկ ավ որ ոչ մետ աղ ակ ան դռներ.
բետոն. բետոնե շինարարական տարրեր. բիտու
մային շինանյութեր. մասնակի մշակված անտա
ռանյութ. շինարարական ոչ մետաղական տախ
տակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ.
մշակված անտառանյութ. ատաղձափայտ. սղոց
ված անտառանյութ. ճանապարհային փայտե
պատվածքներ. միաշերտ նրբատախտակ. նրբա
տախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ.
մածուցիկ շինանյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսա
կավ. կապ ակց ող նյութ եր բրիկ ետ ավ որմ ան
համար. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ.
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա
տանքների համար. կրաքար. ոչ մետաղական
ջրհորդաններ (տանիքի). շինարարական ստվա
րաթ ուղթ. բիտ ում ավ որվ ած ստվար աթ ուղթ
(շինարարական). հրահեստ նյութեր (շամոտ).
բուխարու ոչ մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղա
կան շինարարական հիմն ակմախքներ. նյութեր
ճան ապ արհ աշ ին ութ յան և ճան ապ արհ այ ին
պատվածքների համար. կիր. շինարարական
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանք
ների համար. ծխնելույզի ոչ մետաղական խողո
վակն եր. հրահ եստ պատվ ածքն եր ցեմ ենտ ի
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. սալեր
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութերից.
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շերտաքա
րեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ մետա
ղական կառուցվածքներ. շինարարական թուղթ.
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական քիվեր.
քիվերի ոչ մետաղական ձուլվածքներ. ոչ մետա
ղական կցվանքային մակադրակներ տանիքների
ջրամ եկ ուս ացմ ան համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան
անկյունակներ. ոչ մետաղական պատուհաններ.
ոչ մետաղական դռներ. դիտահորերի ոչ մետա
ղական կափարիչներ. ոչ մետաղական տանիքա
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պատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձա
քար). սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար խողո
վակների կափույրներ, բացառությամբ մետաղից
և պլաստմ ասս այ ից պատր աստվ ածն եր ի. ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղղա
ձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրահա
ղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի ոչ
մետաղական ճյուղավորումն եր. գերեզմանների
ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե տանի
քապատվածքներ. ոչ մետաղական հեծաններ. ոչ
մետաղական խոզ անոցներ. ոչ մետ աղ ակ ան
գոմեր. ոչ մետաղական հենարաններ. գերեզմա
նաքարեր (ոչ մետաղական). հուշատախտակներ
(ոչ մետ աղ ակ ան). թաղ իք շին ար ար ութ յան
համար. լցակաղապարներ (ոչ մետաղական).
ցեմենտ վառարանների համար. ցեմենտ դոմն ա
յին վառարանների համար. քար. պատուհանի
շինարարական հայելապակի. կավ. քարածխա
յին ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. ավազաքար շինա
րարության համար. ավազաքարային խողովակ
ներ. գիպս (շինանյութ). ոչ մետաղական շերտա
փեղկեր (շերտավարագույրներ). խարամ (շինա
նյութ). խիճ. հատակի փայտասալիկների տախ
տակներ. արտաքին շերտափեղկեր, բացառու
թյամբ մետաղականի և մանածագործականի.
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ
մետաղական). կապակցող նյութեր ճանապար
հային պատվածքների վերանորոգման համար.
մամլած խցան շինարարության համար. մանրա
հատակ. ոչ մետաղական սանդղահեծաններ
(աստիճանների մասեր). դռան կամ պատուհանի
ոչ մետաղական միջակապեր. ճանապարհային
լուս ատ ու պատվ ածքն եր. ճան ապ արհ այ ին
«Մակադամ» տեսակի խճային. շարժական ոչ
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. հատի
կավ որ ապակ ի ճան ապ արհն եր ի գծանշմ ան
համար. արհեստական նյութ եր ից թերթեր և
ժապ ավ ենն եր ճան ապ արհն եր ի գծանշմ ան
համար. ոչ մետաղական ծածկարաններ (կառուց
վածքներ). ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե
տակառատախտակ. շինարարական խճանկար
ներ. կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղա
կան ծեփածո զարդեր շինարարության համար.
ոչ մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
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մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղական
մակադրակներ շինարարության համար. ձիթակն
շինարարական նպատակների համար. ոչ մետա
ղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղական պարս
պապատեր. ոչ մետաղական ցանկապատեր.
ազդանշանային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու և
ոչ մեխանիկական պանելներ. պատերի ոչ մետա
ղական շինարարական երեսվածք. սահադաշ
տեր (կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր.
շինարարական քար. արհեստական քար. խարա
մաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատ
րաստված իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ,
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ մետա
ղական պատվածքներ շինարարության համար.
տանիքների ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրա
ցատկի ոչ մետաղական աշտարակներ, ցատկա
հարթ ակն եր. ոչ մետ աղ ակ ան դարպ ասն եր.
դռների ոչ մետաղական լողաթներ, դռների ոչ
մետաղական փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագ
րասյուներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութ եր ճան ապ արհ այ ին պատվ ածքն եր ի
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխա
նիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառությամբ
կաղապարախառնուրդի. շարժական ոչ մետա
ղական ջերմոցներ. կայծքարահող (կվարց). ոչ
մետաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. կուպր (շինանյութ).
թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետաղական տանի
քած ածկ եր. ոչ մետ աղ ակ ան շիրմ աք ար եր.
կանաչապատ ոչ մետաղական տաղավարներ
(կառուցվածքներ). երկաթուղային ոչ մետաղա
կան փայտակոճեր. ոչ մետաղական ցանցավոր
ցանկապատեր. ոչ մետաղական կոշտ խողովակ
ներ շինարարության համար. պատուհանի փեղ
կավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. մեկուսիչ
շինարարական ապակի. պատուհանի ապակի,
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների
պատուհանների համար նախատեսվածների.
վիտրաժներ. պատուհանի շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական մեծավանդակներ (կառուց
վածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձագործական
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աշխատանքների համար). քսիլոլիթ (արհեստա
կան շինանյութ). կառանման ոչ մետաղական
ճոպանասյուներ. լողուն նավամատույցներ նավե
րի կառանման համար. պատերի պատվածքի ոչ
մետ աղ ակ ան պան ելն եր. ակվ ար իո ւմ ն եր
(կառուցվածքներ). ոչ մետաղական շինարարա
կան ամրանավորող նյութեր. ամրանավորած
ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետո
նից կամ մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ լուսա
տու ազդալողաններ. լողավազաններ (կառուց
վածքն եր) ոչ մետ աղ ակ ան. ոչ մետ աղ ակ ան
շինանյութեր. ոչ մետաղական կաղապարամած
ներ բետոնի համար. ոչ մետաղական տեղակա
յանքն եր հեծ ան իվն եր ի կայ անմ ան համ ար.
ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվա
րաթուղթ փայտանյութի զանգվածից շինարա
րության համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից
կամ մարմարից. լողափի ոչ մետաղական խցիկ
ներ. փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ մետաղա
կան արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախք
ներ ջերմոցների համար. կավակրաքար. ծխնե
լույզների ոչ մետաղական թասակներ. շինարա
րական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ մետաղա
կան սալիկներ հատակների համար. ոչ մետա
ղակ ան դամբ ար անն եր. ծխնել ույզն եր ի ոչ
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետ աղ ակ ան երկ ար իչն եր. ոչ մետ աղ ակ ան
ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանապար
հային պատվածքների համար. ցամաքուրդային
ոչ մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային
խող ով ակն եր ի կափ ույրն եր, բաց առ ութ յամբ
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստված
ների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. շինարա
րական ոչ մետաղական պանելներ. արձանիկ
ներ, պատկերներ քարից, բետոնից կամ մարմա
րից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). գերեզ
մանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. ճանա
պարհային ոչ մետաղական վթարային պաշտ
պանակներ. փոստարկղեր քարից կամ աղ յուսից.
եռակ ալվ ած եղեգ աս եղմ իչն եր (շին ան յութ).
ճնշումային ոչ մետաղական խողովակաշարեր.
կոպիճ ակվարիումն երի համար. ավազ ակվա
րիումն երի համար. ոչ մետաղական խողովակներ
օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչ
ների համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային
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ռելսեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական ցանցեր. ֆոտոէլեմենտներով ներկառուց
ված ոչ մետաղական ծածկեր տանիքի համար.
ոչ մետ աղ ակ ան երես արկն եր. հրահ եստ ոչ
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ մետա
ղական տներ (պատրաստի հավաքակազմեր).
ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ մետաղա
կան ջրհորդաններ. ոչ մետաղական տուրնիկետ
ներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական ցուցնակներ.
փայտե հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական
հախճասալիկներ հատակների համար. տանիք
ների ոչ մետաղական փորակավոր կղմինդրներ.
ոչ մետաղական սալիկներ պատերը երեսապա
տելու համար. ոչ մետաղական սալիկներ շինա
րար ութ յան համ ար. վան ակն (թափ անց իկ
քվարց). ոչ մետաղական զրահապատված դռներ.
արծնապատ ապակի շենքերի համար. ոչ մետա
ղակ ան սյուն եր շին ար ար ար ութ յան համ ար.
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական բար
ձակներ, կառուցվածքների համար ոչ մետաղա
կան կալունակներ. կառուցվածքների ոչ մետա
ղակ ան երես ապ ատվ ածքն եր. պլաստ իկ ից
եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար.
ռետինե նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ակորդեոն դռներ. ձայ
նամեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ մետաղական շրջանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. կեն
դանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր
տնային կենդանիների համար. բներ տնային
կենդանիների համար. տնակներ տնային կեն
դանիների համար. իրեր կենդանիների ճանկե
րից. օղեր վարագույրների համար. արծաթազօծ
ված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահա
րաններ դեղերի համար. պլաստմասսայե սեղ
միչներ մալուխների կամ խողովակների համար.
փայտե տակառներ գինու պարզվածքազատման
համար. իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված
կետ ի բեղ ից. բամբուկ ե իրեր. նստարանն եր
(կահույք). ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափա
կոցներ երեխաների համար. օրորոցներ. դարակ
ներ գրադ ար անն եր ի համ ար. փայտ ե կոճ եր
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թելերի, մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և
այլնի համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ
կեղ ևի ց. բաժ անմ ունքն եր ով արկղ եր շշեր ի
համ ար. քարգ ահն եր ասեղն ագ ործ ութ յան
համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակ
ների վրա նստեցնելու համար. սպասքապահա
րանն եր. իրեր կենդ ան ին եր ի եղ ջ յուրն եր ից.
գրաս եղ անն եր (կահ ույք). գրաս են յակ այ ին
կահույք. զգեստների կանգնակներ (կիսանդրի
ներ). արհ եստ ակ ան մոմ աչ եչ փեթ ակն եր ի
համ ար. շրջան ակն եր փեթ ակն եր ի համ ար.
կահավորանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակ
ներ տակառների համար. քարտադարաններ
(կահ ույք). պահ ար անն եր փաստ աթղթ եր ի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռն եր. պառկ ել աթ ոռն եր. գլխակ ալն եր
(կահ ույք). դար ակն եր բոլ որ ագլխ արկն եր ի
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետաղա
կան եզրաչափքեր երկաթուղիների համար. ոչ
մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան
բներ. կախարաններ հագուստի համար. դարակ
ներ քարտարանների պահարանների համար.
բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի
տարողություններ. կոմոդներ. վաճառասեղան
ներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր (պահեստա
վորման և տեղափոխման համար). լողուն ոչ
մետաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր
մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուրից.
իրեր բուսական փղոսկրից. անկողնային պարա
գաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի. բազ
մոց ի բարձ եր. ներքն ակն եր. կախ իչն եր ի ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար.
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու,
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական
բաշխ իչն եր սրբիչն եր ի համ ար. բազմ ոցն եր.
փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագր
ված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների
զրահ ից. ոստր են եր ի խեց ին եր ի փեղկ եր. ոչ
մետ աղ ակ ան նեց ուկն եր բույս եր ի և ծառ եր ի
համար. փայտե կամ պլաստմասսայե հենասան
դուղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ
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մետաղական սանդուղքներ ուղևորների համար.
դպրոցական կահույք. սեղաններ գրամեքենա
ների համար. փայտե կամ պլաստմասսայե ցու
ցանակներ հայտարարությունների համար. ոչ
մետաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփու
րից. հանովի պատվածքներ լվացարանակոն
քերի համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագույր
ների համար, բացառությամբ մանածագործա
կանի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ
մետ աղ ակ ան փաթ աթմ ան թմբուկն եր ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխանի
կական, ոչ մետաղական սարքավորանք ճկուն
փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների
վրա գորգերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների
համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա
ղակ ան փակ ան ակն եր տար ող ութ յունն եր ի
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ
կահույքի համար. ծաղկարկղեր (կահույք). պատ
վանդաններ ծաղկամանների համար. վանդա
կացանցեր անասնակերի համար. կանգնակներ
հրաց անն եր ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան մեծ
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների համար. պահարաններ սննդամ
թերք ի համ ար. ոչ մետ աղ ակ ան օժանդ ակ
պարագաներ պատուհանների համար. ոչ մետա
ղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ
դռների համար. միս կտրատելու համար կոճղեր
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ). մետաղական կահույք.
իրեր ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ
լրագր եր ի համ ար. դար ակն եր ամս ագր եր ի
համար. ներսի գալարավարագույրներ շերտա
ձող իկն եր ից. լվաց ար անն եր ի սեղ անն եր
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ
մետաղական անիվ
ն եր մահճակալների համար.
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ.
հյուսած զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր) մթերք
տեղափոխելու համար. հագուստի կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռների
փոխադրման համար. ոչ մետաղական հարթակ
ներ բեռների փոխադրման և բեռնման-բեռնա
թափման աշխատանքների համար. ոչ մետաղա
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կան ձեռն աս անդ ուղքն եր. կահ ույք ի փայտ ե
միջն ապ ատ եր. ոչ մետ աղ ակ ան անիվն եր
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ փեթակ
ների համար. մոբայլներ (զարդարանք). նոտա
կալն եր. չմշակվ ած կամ մասն ակ ի մշակվ ած
սադ ափ. նույն ակ ան ացմ ան ոչ մետ աղ ակ ան
ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ լու
սատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ.
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկա
կանի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո իրեր ծղո
տից, բացառությամբ խսիրների. ծղոտից հյուս
ված երիզն եր. երիզն եր ծղոտ ից. հացթ ուխ ի
զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ հովա
նոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ մետա
ղական կեռիկներ հագուստի համար. դեկորա
տիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետաղական
ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ.
դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ վարա
գույրների համար. դարակներ կահույքի համար.
պլաստմ ասս այ ե եզր եր կահ ույք ի համ ար.
պահեստարաններ, բացառությամբ մետաղից և
քարից պատրաստվածների. վարագույրների
քիվ եր. կեռ իկն եր վար ագ ույրն եր ի համ ար.
կապեր վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու
համար հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից.
սեկր ետ երն եր. ոչ մետ աղ ակ ան կողպ եքն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. մետաղա
կան նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոց
ներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ
մետաղական կափույրներ (փականներ), բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ փայ
տից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից.
մետաղական սեղաններ. արդուզարդի սեղան
ներ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ նկարների
շրջանակների համար. պահպանման դարակներ.
գզրոցներ. հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռ
ներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար.
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ կախե
լու տախտակներ. պահարաններ ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե թիթե
ղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողություն
ներ. ոչ մետաղական սնդուկներ. դազգահներ
մամլակներով (կահույք). ոչ մետաղական տակա
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ռիկներ. տակառագոտիներ (ոչ մետաղական).
կանգն ակն եր հաշվ իչ մեք են ան եր ի համ ար.
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետա
ղական խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակ
ներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակման ձողա
ձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ մետաղա
կան հեղույսներ. խցափակման ոչ մետաղական
միջոցներ շշերի համար. ոչ մետաղական փակա
նակներ շշերի համար. տարբերիչ ոչ մետաղա
կան ապար անջ անն եր հիվ անդ ան ոցն եր ի
համ ար. սպաս արկմ ան անվ ավ որ սեղ անն եր
(կահույք). կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպ
սից կամ պլաստմ ասս այ ից. ոչ մետ աղ ակ ան
սեղմիչներ ճոպանների համար. շրջանակներ
նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների
համար. մերսման սեղաններ. ջրային մահճակալ
ներ, բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդա
յին խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ.
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողո
վակների պլաստմասսայե կափույրներ (փական
ներ). շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ,
պատկ երն եր փայտ ից, մոմ ից, գիպս ից կամ
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրական
բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետա
ղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից
փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ մետաղա
կան տակառներ. պատյաններ հագուստի համար
(պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակներ.
սայլակներ (կահույք). բամբուկե գալարավարա
գույրներ. արկղեր խաղալիքների համար. բարձր
աթոռներ մանկիկների համար. մանկական քայ
լավարժանքի սայլակներ. գովազդային նպա
տակներով օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստ
մասսայե բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և
չմագնիսականացված. ապակյա թիթեղիկներ
հայելիներ պատրաստելու համար. պլաստմաս
սայե շարժանվակներ գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար.
կախ աթ ևի կն եր հագ ուստ ը տեղ ափ ոխ ել ու
համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչ
ներ ի համ ար (կահ ույք). աճ յուն աս ափ որն եր.
հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտա
վարագույրներ հյուսած փայտից. դրոցներ գրքե
րի համար (կահույք). բարձիկներ տնային կեն
դանիների համար. ներսի պատուհանների շեր
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տավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ մետաղա
կան բռնակներ. ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու
հայելիներ). գորգիկներ մանկական ճաղափա
կոցների համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք).
ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու համար.
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ.
դռների ոչ մետաղական փակեր. ներսի թղթե
շերտավարագույրներ. ներսի մանածագործված
քից շերտավարագույրներ. դռների ոչ մետաղա
կան, ոչ էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգ
նող միջնապատեր (կահույք). ոչ մետաղական
պտուտակավոր կափարիչներ շշերի համար.
դռների ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասե
ղաններ (կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղա
կան ելարաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր
լոգարանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցասե
ղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատակի
գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացո
վի օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղա
կան հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհան
ների ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական գոր
ծիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր գործիք
ների համար. դարակաշարեր. ոչ մետաղական
կախիչներ պայուսակների համար. պլաստիկից
բան ալ ին եր. ոչ մետ աղ ակ ան բարձ ակն եր
կահույքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ.
բարձ ակն եր (կահ ույք). գրապ ահ ար անն եր.
հատակադիր կախիչներ կոստյումն երի համար.
ոչ մետ աղ ակ ան կան իստրն եր. թռչնաբն եր.
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, պայու
սակները կնքելու համար. մանկական մահճա
կալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառու
թյամբ անկողնային սպիտակեղենի. փայտից
կամ պլաստմ ասս այ ից արկղ եր. մանկ ակ ան
մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխելու
կողով
ն եր. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ
ոտիկներ կահույքի համար. զգեստապահարան
ներ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղա
կան մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ
մետաղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից,
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գիպս ից կամ պլաստ իկ ից խաչ ել ութ յունն եր,
բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի. նավթ ի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական) ներք
նակն եր. պլաստմ ասս այ ե թեք ահ արթ ակն եր
տրանսպորտային միջոցների համար. աթոռներ
ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը պահելու բար
ձիկներ մանուկների համար. դիրքի կայունաց
ման բարձ իկն եր ման ուկն եր ի համ ար. գլխի
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար.
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. խցան
ներ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ ռետինե. դռնե
րը փակելու ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական
սարքեր. ոչ մետաղական անվակներ բացովի
դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխա
ների համար. ծնկներին դրվող փոքրիկ գրասե
ղաններ. դյուրակիր գրասեղաններ. ոչ մետաղա
կան ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները բացելու համար. ոչ մետա
ղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատուհան
ները փակելու համար. բարձրացնովի պատու
հանի ոչ մետաղական հոլովակներ, պատուհանի
ոչ մետաղական հոլովակներ. ոչ մետաղական
կախովի կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրո
նայ ինն եր ի. լվաց ար ան այ ին պահ ար անն եր
(կահույք). կահույքի գզրոցներ. ուղեբեռների
պահարաններ.
դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ.
մետաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ տարողու
թյուններ սննդամթերքի համար. թակիչներ գոր
գերի փոշին մաքրելու համար. ապակյա սրվակ
ներ (անոթն եր). կենդ ան ին եր ի ցցամ ազ եր
(խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ օղակ
ներ ընտանի թռչունների համար. ճկափողերի
գլխադ իրն եր ոռոգմ ան, ջրցանմ ան համ ար.
ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչ
ներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ (այգեգործական).
հացի կենցաղային զամբյուղներ. տարբերակիչ
օղակներ թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակ
ներ թռչունների համար. ավելներ. մեխանիկա
կան խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր,
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. քերոցներ.
կարագամաններ. կափարիչներ կարագաման
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ների համար. գարեջրի գավաթներ. ապակե
տար ող ութ յունն եր (քիմ իկ ատն եր ի համ ար).
անոթներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ տարո
ղություններ ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. օճառաման
ներ. տուփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թա
սեր). հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները
հանելու հարմարանքներ. ապակե խցաններ.
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ.
ապակե գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող
անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական հարմարանքներ. մետաղական շամփուր
ներ խոհանոցի համար. փոքրիկ խոզանակներ
եղունգների համար. հարդարանքի խոզանակ
ներ. լամպերի ապակիները մաքրելու խոզանակ
ներ. նյութ եր խոզ ան ակն եր պատր աստ ել ու
համար. մազեր խոզանակների համար. խնկա
մաններ անուշահոտ նյութերի համար. փոքրիկ
ամաններ քացախի կամ յուղի համար. կաբարե
(սկուտեղներ ըմպելիքների համար). թռչնավան
դակներ. մաղեր (կենցաղային). ջերմամեկուսիչ
տարողություններ. ջրամ աններ. տակդ իրն եր
ճաշացուցակների համար. կերակրակաթսաներ.
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական
իրեր. ճանճ ասպ անն եր. կաթս ան եր. կոշ իկ ի
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու
համար. կերամաններ կենդանիների համար.
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր. լաթեր
մաքրություն անելու համար. մանր չինական
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական հար
մարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. կոկտեյլի
ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. սոսնձաման
ներ. բաժակներ (անոթներ). եղջյուրներ խմելու
համար. տնային պարագաներ կոսմետիկայի
համար. կենցաղային քամիչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ դանակ
ների համար սեղանի սպասքավորման համար.
կաթսաների կափարիչների փակիչներ. կափա
րիչներ կճուճների համար. արդուկի սեղանների
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների ձևը
պահպանելու համար. կենցաղային ոչ էլեկտրա
կան խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային պարա
գաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. կաղապար
ներ սառույցի համար. կաշի ողորկման (փայլեց
ման) համար. ամանեղեն սնունդը ջերմամշակե
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լու համար. կենցաղային թիակներ. խոհարարա
կան կաղապարներ. մաքրող գործիքներ (ձեռքով
կառավարվող). ատամն աքչփորիչներ. լվացքի
տաշտեր. կաթը եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ
թիթեղներ. խոհանոցային տախտակներ կտրա
տել ու համ ար. սանր եր (մեծ ատ ամ) մազ եր ի
համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակ
դիրն եր արդ ուկն եր ի համ ար. ապակ ու փոշ ի
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր հար
դարանքի պարագաների համար. զուգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ
գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ շինա
րար ակ ան ապակ ի. կոշ իկ ի կաղ ապ արն եր.
ձագարներ. սպասք համեմունքների համար.
սպունգն եր հարդ ար անք ի համ ար. բռնիչն եր
սպունգների համար. լաթեր կահույքի փոշին
մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ.
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. բռնիչ
ներ ծաղիկների և բույսերի համար ծաղկային
կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատակամաքրիչ
ներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ. կենցաղա
յին ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ. կենցաղային
ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ. ձեռնոցներ
ձգելու հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի
համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային
տափաշշեր. գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցա
յին սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար,
տակդիրներ գրիլի համար. հատակի խոզանակ
ներ. դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված ապակի, բացառու
թյամբ շին ար ար ակ ան ի. միջ ատ որս իչն եր.
ապակե բամբակ, բացառությամբ մեկուսացման
համար օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկու
տեղ - ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ. իրեր
մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
աղացն եր. կենց աղ այ ին սպասք. փշուրն եր
հավ աք ել ու հարմ ար անքն եր. խճանկ արն եր
ապակուց, բացառությամբ շինարարականի. ձեռ
քով կառավարվող կենցաղային աղացներ. բրդե
թափոններ մաքրելու համար. արհեստական
ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար. դրոց
ներ ձվերի համար. փայլատ ապակի. ապակի
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար.
հաց կտրատ ել ու տախտ ակն եր. աման եղ են ի
հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբոսախն
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ջույքների համար. հարթամամլիչներ տաբատ
ներ ի համ ար. թղթե ափս են եր. գրտնակն եր
խմորի համար (տնային). էլեկտրական սանրեր.
թիակներ տորթի համար. սիֆոններ, կաթոցիկ
ներ գինին համտեսելու համար. տախտակներ
արդուկելու համար. կենցաղային թղթե սկուտեղ
ներ. կավե կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղ
ների համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղա
ղացն եր. պղպեղ ամ անն եր. կենց աղ այ ին ոչ
էլեկտր ակ ան մեք են ան եր և հարմ ար անքն եր
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար,
բաց առ ութ յամբ պատր աստ ուկն եր ի, թղթի և
քար ի. ճեն ապ ակ յա աման եղ են. սկահ ակն եր
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ.
կավ ե աման եղ են. աղբ արկղ եր. դիմ ափ ոշ ու
դատարկ ամաններ. դույլեր սառույցի համար.
խոհանոցային քերիչներ. առնետների թակարդ
ներ. կենցաղային կամ խոհանոցային տարողու
թյուններ. օղակներ անձեռոցիկների համար.
աղց ան ամ անն եր. աղամ անն եր. ցող իչն եր
(սրսկիչն եր) ծաղ իկն եր ի և բույս եր ի համ ար.
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սկուտեղներ.
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). բռնիչ
ներ անձեռոցիկների համար. սառույց և սառույ
ցով ըմպելիքներ պատրաստելու մետաղական
անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ. ապուրա
ման. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար.
մկան թակարդներ. արձաններ ճենապակուց,
կավից, խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակա
վից կամ ապակուց. շաքարամաններ. սկահակ
ներ (վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավա
թիկներ. հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմա
րանքն եր. թրմել ու թեյ ամ անն եր. կեռ իկն եր
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկելու համար.
խոզուկ-գանձատուփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնա
եռներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակ
ների, պատառաքաղների և գդալների. հեղուկա
ցիրներ օծանելիքների համար. նուրբ էլեկտրա
կան հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամա
նեղեն ներկված ապակուց. ապակիներ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
(կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ. աերոզոլային
հարմարանքներ (բացառությամբ բժշկականի).
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, խեցեղե
նից, հախճապակուց, թրծակավից կամ ապա
կուց. ափսեներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ավտոկլավ
ն եր, ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ.
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ոչ էլեկտրական հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ
էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական սննդի
համար. սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափր
վելու վրձինների համար. մոմակալների վարդակ
ներ. ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. մոմա
կալն եր. ոչ էլեկտր ակ ան թեյ ամ անն եր. թեյ ը
թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. էլեկտ
րական խոզանակներ, բացառությամբ մեքենա
ներ ի մաս եր ի. կիս անդր ին եր ճեն ապ ակ ուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. կաշպոներ, բացառությամբ թղթից
պատր աստվ ածն եր ի. ձեռք ով կառ ավ արվ ող
սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի
սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկտ
րական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական դյու
րակիր սառցապահարաններ. հարմարանքներ
բեր ան ի խոռ ոչ ը ողող ել ու համ ար. մաքր ել ու
համ ար թավ շ ակ աշ ի. կոշ իկ փայլ եցն ել ու ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամբյուղ
ներ. կենց աղ այ ին սկուտ եղն եր. բամբ ակ ե
թափ ոնն եր մաքր ել ու համ ար. կափ ար իչն եր
ամանների համար. ամանների տակդիրներ (սե
ղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. խոհա
նոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ պատ
րաստելու համար. բռնիչներ ատամն աքչփորիչ
ների համար. ատամի էլեկտրական խոզանակ
ներ. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ
սարք եր. խոզ ան ակն եր տար ող ութ յունն եր ը
մաքրելու համար. ցուցանակներ ճենապակուց
կամ ապակուց. սպունգներ տնտեսական նպա
տակների համար. փետրե փոքր ավելներ. փոշի
մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային թափանցիկ
կվարցային ապակեթելք. ապակեթելք, բացա
ռությամբ մեկուսացման կամ գործվածքի համար
օգտագործվողների. արձանիկներ ճենապակուց,
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ
ապակուց. թելեր ապակեթելքից, բացառությամբ
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական սրճաման
ներ. թեյ աք ամ իչն եր. սրվակն եր. ձեռն ոցն եր
տնային տնտեսության համար. գարեջրի կափա
րիչով գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և
քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման համար.
մարիչներ մոմերի համար. մանկական դյուրակիր
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տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդա
նիների համար. լաթեր հատակ լվանալու համար.
սպասք լվանալու խոզանակներ. տերարիումն եր
սենյակային պայմաններում բույսեր աճեցնելու
համար. զուգարանային արկղեր ընտանի կեն
դանիների համար. հալած սիլիկահող (մասնակի
մշակված), բացառ ութ յամբ շինար ար ակ ան ի.
վաֆլե ոչ էլեկտրական կաղապարներ. հացա
մաններ. փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու
համ ար. վուշ ի քոլք եր (խծուծն եր) մաքր ել ու
համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլ
ների համար. տոպրակներ հրուշակեղենը զար
դարելու համար. դանակներ թխվածքներ կտրե
լու համար (խոհանոցային պարագաներ). տու
փեր թխվածքների համար. թղթե կամ պլաստ
մասսայե բաժակներ. բաժակներ ըմպելիքների
համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ այգեգործա
կան-բանջ ար աբ ուծ ակ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. տաք ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր
կաթսաներ. իզոթերմիկ (հավասարաջերմ) պար
կեր. պտտվող սկուտ եղն եր (խոհ ան ոց այ ին
պար ագ ան եր). տուփ եր նախ աճ աշ ի համ ար.
գդալներ խառնելու համար (խոհանոցի սպասք).
արիշտա պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գոր
ծիքներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակ
ներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին մաքրելու
համ ար. սխտորք ամ իչն եր (խոհ ան ոց այ ին
սպասք). միանգամյա օգտագործման ափսեներ.
օղակ աձ և և ձող աձ և կախ իչն եր սրբիչն եր ի
համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակային
ակվարիումն եր. սենյակային ակվարիումն երի
կափ ար իչն եր. սեն յակ այ ին տեր ար իո ւմ ն եր
(վիվարիումն եր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյուղներ թղթերի համար. արկղեր բույսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու
(համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկների
համ ար. շպար ը մաքր ել ու հարմ ար անքն եր.
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գորգիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական մածկա
թիա կն եր. տակն ոցն եր. ճանճ որս իչն եր. մոմ
պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգե
կաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպունգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջար
դիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցա
յին ձեռնոցներ, խորոված անելու ձեռնոցներ.
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խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ. խոհա
րարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան
լվանալու ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձին
ներ. դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար.
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ էլեկտրա
կան խոհանոցային ճնշագործիքներ. դահուկ
ները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. թարթիչ
ների խոզանակներ. կենցաղային, ոչ էլեկտրա
կան զատիչներ ձվի համար. ոտքերի մատների
բաժանիչներ ոտնահարդարման համար. էլեկտ
րական հոսանքին միացող դիֆուզորներ մոծակ
ներին վանելու համար. սառեցնող տոպրակներ
սննդամթ երք ը և ըմպ ել իքն եր ը սառ եցն ել ու
համար. բազմակի օգտագործման սառցե գնդիկ
ներ. սեղանի վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործ
վածքից տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ
դրվող ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձե
ռոցիկներ. կախովի պիտակներ գրաֆինների
համար. գինու օդավորիչներ (աերատորներ).
ատամի էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ.
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան սարքեր հագուստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնելու համար. լաթեր ողորկման, փայլեց
ման համար. խոզաստև խոզանակներ պատրաս
տելու համար. ձիու մազ խոզանակներ պատրաս
տել ու համ ար. ունել ին եր սառ ույց ի համ ար.
ունելիներ աղցանի համար. սպասքի շերեփներ.
խոհ ան ոց այ ին վարս անգն եր. խոհ ան ոց այ ին
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 խողովակներ.
սպիտ ակ եղ են ի հով ան ոց աձ և չոր ան ոցն եր.
խոհանոցային ցանցեր, բացառությամբ միկրո
ալիքային վառարանների համար նախատես
վածների. կաթոցիկներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կաթոցիկներ կենցաղային
նպատակների համար. կուսկուս պատրաստելու
ոչ էլեկտր ակ ան սալ իկն եր. ոչ էլեկտր ակ ան
թաժիններ. ձվի դեղնուցի զատիչներ. բազմակի
օգտագործման սիլիկոնե կափարիչներ սննդի
համար. կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ.
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի
ձու խաշ ել ու կաթս ան եր. անուշ աբ ույր յուղ ի
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ,
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. անուշա
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բույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. մակարո
նեղեն պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ. օգտա
գործված խանձարուրների դույլեր. ալ յումինե
փայլաթիթեղից մեկանգամյա տարաներ կենցա
ղային նպատակների համար. խողովակիկներ
սխտորի կեղևազրկման համար. ատամն ամա
ծուկի պարկուճի ճզմիչներ. գինի լցնելու հարմա
րանք. կեր ամ անն եր ընտ ան ի կենդ ան ին եր ի
համար. ավտոմատ կերամաններ ընտանի կեն
դանիների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրա
կան տաքացուցիչներ մոմերի համար. ամանեղեն
լվանալու լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաք
րելու համար.
դաս 22. պարուսինից միջնապատեր (օդա
փոխվ ող). բրեզ ենտ. ժապ ավ ենն եր խաղ ող ի
վազերը կապելու համար. փայտատաշեղ. փայ
տաբուրդ. փայտաթեփ. կոպտաբուրդ (խծուծման
նյութ). չմշակված մետաքս. քողարկման ցան
ցեր. թելքավոր մանածագործվածքային հումք.
ձկնորսական ցանցեր. ուղտի բուրդ. կանեփի
մանրաթելեր. վուշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր.
մետաքսի թափոններ խծուծման համար. կոկո
սի թելք. բոժոժներ. ոչ մետաղական ճոպաններ.
պարաններ. պարաններ մտրակների համար.
պար ան աս անդ ուղքն եր. չմշակվ ած բամբ ակ.
բամբակաքոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փետուր). այդե
րուկի աղվափետուր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմաս
սայե և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման
նյութեր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծուծման,
միջադրման) նյութեր. պարաններ, ճոպաններ,
առասաններ փաթեթվածքի համար. խծուծման
բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյութերից միջադիրներ նավերի համար.
կվարց այ ին թափ անց իկ ապակ եթ ելք ման ա
ծագործվածքեղենի համար. թղթե պարաններ.
թելեր ցանցերի համար. մետաքսաքոլք. բրդի
քոլքեր. կապկպելու ոչ մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ցանցաճոճ. խոտ խծուծման
համ ար. ժապ ավ ենն եր շերտ ավ ար ագ ույր
ների համար. ջուտ. կապոկ. օղապարաններ
(թակարդներ). ցանցավոր գործվածքներ. մշակ
ված կամ չմշակված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ
բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյութաթել). չմշակված
վուշ (տրորված). փետուր անկողնային պարագա
ների լցման համար. հովանիներ մանածագործա
կան նյութերից. առագաստներ (ճոպանասարք).
զտելու համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ
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կահ ույք ի խծուծմ ան և պաստ առ ապ ատմ ան
համար. խծուծման ծղոտ. փետուր խծուծման
համար. կենդանիների մազածածկույթ. ռամիից
(չինական եղինջ) թելք. ռաֆիա (սաղարթավոր
արմավենու նրբաթել). պարկեր սորուն նյութեր
տեղափոխելու և պահելու համար. մանածա
գործական տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորման համար. որոճի թելք. վրան
ներ. գեղմ. ոչխարի բուրդ. ծովային ջրիմուռներ
խծուծման համար. տրանսպորտային միջոցների
անչափս պատյաններ. մանածագործական թելք.
սիզալ. ոչ մետաղական ժապավեններ փաթա
թելու կամ կապկպելու համար. կապկպելու ոչ
մետաղական թելեր. ծղոտե հյուսապատվածք
ներ շշերի համար. ոչ մետաղական կալորդներ
բեռնմ ան-բեռն աթ ափմ ան աշխ ատ անքն եր ի
համար. ոչ մետաղական փոկեր բեռնման-բեռ
նաթափման աշխատանքների համար. ոչ մետա
ղական քարշափոկեր բեռների տեղափոխման
և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական ճոպաններ. քողարկման
պատյաններ. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր
գյուղ ատնտ ես ակ ան նպատ ակն եր ի համ ար.
ածխածնային թելք մանածագործական նպա
տակների համար. քուղեր բարձրացվող պատու
հանն եր ի համ ար. քուղ եր նկարն եր կախ ել ու
համար. բամբակի թափոններ խծուծման համար.
պարաններ փաթեթավորման համար. պլաստ
մասս այ ե թելք ման ած ագ ործ ութ յան համ ար.
մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր.
բամբակի աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ
նյութերից. ավտոմեքենաների տեղապտույտի
ժամ ան ակ օգտ ագ ործվ ող ճոպ անն եր. փոս
տային պարկեր, պայուսակներ. առագաստներ
առագաստադահուկների համար. ցանցավոր
պարկեր լվացքի համար. տոպրակներ դիակներ
տեղափոխելու համար. ցանցային կապատեղեր
փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր. ցան
ցաթակարդներ ձկնաբուծարանների համար.
առագաստակտավ առագաստանավերի համար.
արտ աք ին փակ ոց ափ եղկ եր, գալ ար ավ ար ա
գույրներ մանածագործվածքից. ոչ մետաղական
կալորդներ. ցանցեր կենդանիներին կերակրելու
համար. խոզաստև. փոշուց պաշտպանող ծած
կոցներ. խանձարուրների պահպանման համար
հատուկ հարմարեցված կտորի պայուսակներ.
բիվակ պարկեր` որպես ապաստարան օգտա
գործելու համար. կեղտոտ լվացքի պարկեր.
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դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և ման
վածքաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկույզի թելքերից.
մետաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե ման
վածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. մանվածք.
ջուտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք.
վուշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և մանված
քաթ ել արհ եստ ակ ան թելք եր ից. լցակ ար ել ու
համար թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե ման
վածք. մանածագործվածքային թելեր ապակե
թելքից. ռետինե մանածագործական թելեր և
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն թելեր
և մանվածքաթել. մանածագործվածքային թելեր
պլաստմասսայե նյութերից. նուրբ մետաղաթել
ասեղնագործության համար. թավաթել (ման
վածք).
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործվածք
ներ օդապ ար իկն եր ի համ ար. կենդ ան ին եր ի
կաշին նմանակող գործվածքներ. պաստառա
պատման գործվածքներ կահույքի համար. լողա
նալու սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի).
բաններներ մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից. բիլ յարդի մահուդ. գործվածքներ.
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. մանա
ծագործական նյութեր. կտավ. հենք (կանվա)
ասեղնագործության կամ ջուլհակագործության
համար. քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփա
թելից. կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառ
ներ բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածքներ
կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռո
ցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ.
թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. անկող
նու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ. խտակտավ
(վուշե գործվածք). անկողնու թղթե ծածկոցներ.
սփռոցներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ
(նոսր գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշա
վոր) գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածք
ներ. գործվածքներ աստառի համար. սավաններ.
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ պլաստ
մասսայից դրոշներ. մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. նախ
շավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար.
աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն
(էլաստ իկ) գործվ ածքն եր. վար ագ ույրն եր ի
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կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր
գործվ ածքն եր ասեղն ագ ործ ութ յան համ ար.
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար.
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք
(պարկ ագ ործվ ածք). պատ յանն եր կահ ույք ի
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործ
վածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակե
ղեն նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակե
ղեն, բացառությամբ թղթից պատրաստվածի.
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար.
սրբիչներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործ
վածք «մարաբու». խտակտավ ներքնակների
համար. պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի
համար. սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործ
վածքից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ
մանածագործվածքից. հակամոծակային ցան
ցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր
(գործվածքների փոխարինիչներ). ծանր վարա
գույրներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածագործ
վածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. գործ
վածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբադի
պակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածքներ.
շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք). չիթ.
մանածագործվածքից ամանատակեր. սեղանի
մանածագործվածքից տակդիրներ. մանածագոր
ծական ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ
քնապ արկ երի համար. ման ած ագ ործվ ածք ից
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. պիտակ
ներ մանածագործական նյութերից. մանածագոր
ծական երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակեթել
քից. մանածագործական նյութեր զտելու համար.
գրամեքենաների ծածկոցներ մանածագործված
քից. գործվածքներ թավաթելից. պատյաններ
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող մանածա
գործվածքից դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ.
բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. նյութեր մանա

268
268

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

ծագ ործվ ածք ի համ ար. ման ած ագ ործ ակ ան
նյութեր կահույք պաստառապատելու համար.
գործվածքից պատյաններ զուգարանակոնքերի
կափարիչների համար. ցնցուղարանի վարա
գույրներ մանածագործվածքից կամ պլաստմաս
սայից. գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից
խանձարուրներ մանկիկների համար. վերմակ
ներ տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակերիզ
ներ. մանկական մահճակալների բամպերներ
(անկողնային սիպտակեղեն). մուսլինի գործ
վածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապարկերի
համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախն
ջույքների պլեդներ.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմ ար անքն եր. հագ ուստ ավտ ոմ ոբ իլ իստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթ ե վզպատն եր՝ գորժ ետն եր). կեպ ին եր՝
որպ ես գլխարկն եր. տրիկ ոտ աժ եղ են. երկ ա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆ եր. բռնցքամ արտ իկն եր ի վարտ իքն եր.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ,
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական զգեստ).
կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլպաների
համար. կախակապեր. կապեր երկար գուլպա
ների համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր.
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. կրծքակալ
ներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. կոշկեղենի
մետաղե եզրակներ. մորթիներ (հագուստ). հանո
վի օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ).
կոստյումն եր. պատրաստի հագուստ. մանկա
կան վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջա
կալներ (հագուստ). փողկապներ. կոշկերեսներ.
սռնապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ
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հեծանվորդների համար. ձեռնոցներ (հագուստ).
պատրաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բութսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքն ազգ եստ). գոտ ին եր (ներքն ազգ եստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպ ան եր). ջերս ի (հագ ուստ). շրջազգ եստ
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.
կնգուղ ով վեր արկ ու (թիկն ոցն եր). մուշտ ակ
ներ. լող ափ ի զգեստն եր. լող ափ ի կոշ իկն եր.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստն եր. սաբ ոն եր (կոշ իկ). սանդ ալն եր.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգ եստ. բրդյա բաճկ ոնն եր (հագ ուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագ ուստ). լող ագլխ արկն եր. լող ավ արտ իք
ներ. լող ազգ եստն եր. բաղն իք ի խալ աթն եր.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմն ա
մարզության համար. հագուստ արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմա
կահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կարճաթև
(T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկ
ներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե
գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու համար.
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կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ.
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինս
ներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
երկարաճիտ կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ.
մարմն ամարզական կիպ նստող զգեստ. կիմո
նո. թևքերով մանկական կրծկալներ, բացառու
թյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող
նյութեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեք
սային հագուստ. պաշտպանիչ մարզաշապիկներ
(ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր.
կպչուն կրծկալներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար.
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի սանրագ
զիչ 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.
թևկ ապ եր. ճարմ անդն եր տաբ ատ ակ ալն եր ի
համար. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտ ին եր ի համ ար. սպիտ ակ եղ են ի թվայ ին
կամ տառային դրոշմն եր. կեռիկներ կոշիկների
համար. քուղեր կոշիկների համար. զարդեր կոշ
կեղենի համար. կոշիկների մերակներ. թավաթել
(շքերիզային իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի
համ ար. ծամկ ալն եր մազ եր ը գանգր ացն ել ու
համ ար. հեր ակ ալն եր. ծամկ ալն եր. ցանց եր
մազերի համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազե
րից. սպիտակեղենի թվային դրոշմն եր. օձիքները
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի համար.
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ճարմանդներ իրանակալների համար. տուփեր
կար ի պար ագ ան եր ի համ ար. մատն ոցն եր.
կեռիկներ ասեղնագործության համար. կեռիկներ
(արդուզարդի իրեր). կայծակ – ճարմանդներ.
բարձիկներ գնդասեղների համար. կեղծ եզրա
շերտեր. ժաներիզներ (ասեղնագործ). մաքոքներ
ձկնորսական ցանցերի պատրաստման համար.
արհեստական ծաղիկներ. ծոպեր. արհեստական
մրգեր. հյուսքի տեսքով զարդարանքներ. ծոպեր
(արդուզարդի առարկաներ). զարդեր հագուստի
համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ
(ժանյակավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզա
յին իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմն եր.
արդ ուզ արդ ի ապր անքն եր, բաց առ ութ յամբ
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. դնովի
բեղեր. մերակներ հագուստի համար. թռչունների
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). շքերի
զային ժապավեններ. փայլակներ հագուստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղծամ
ներ. ատամն աձև ժանյակներ. տաքացնելու միջո
ցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ մանա
ծագործական իրերի վերանորոգման համար.
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). փուփուլ
ներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի համար.
վարդ ակ ապ եր (շքեր իզ այ ին ժապ ավ ենն եր).
ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ պայուսակ
ների համար. ճարմանդներ կոշկեղենի համար.
արհեստական մազափնջեր. մախաթներ, բզեր
(դերձակային). ասեղնատուփեր. ասեղնակա
լիչներ. արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով
ասեղնագործված իրեր. ձգուն ժապավեններ.
ժապ ավ են աթ ել եր վերջն ամշ ակմ ան համ ար.
ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). կեռիկ
ներ իրանակալների համար. պսակներ արհես
տական ծաղիկներից. գնդասեղներ, բացառու
թյամբ ոսկերչական իրերի և բիժուտերիայի.
տարբերանշ անն եր, ոչ ազն իվ մետ աղն եր ից.
տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկո
րատ իվ և ման ած ագ ործ ակ ան իրեր (արդ ու
զարդի ապրանքներ). համարանշաններ սպոր
տայ ին մրցում ն եր ի մասն ակ իցն եր ի համ ար.
կոճակ-խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի
համար. գլխարկներ մազերը ներկելու համար.
կպչուկ - ճարմանդներ. շքանշանի ժապավեններ.
ուսաբարձիկներ հագուստի համար. սեղմիչներ
հեծանվորդների տաբատների համար. ժապա
վեններ վարագույրների համար. խոպոպաթղ
թեր. կեռիկներ գորգերի համար. ուլունքներ,
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բաց առ ութ յամբ ոսկ երչ ակ ան իրեր ի համ ար
օգտագործվողների. ասեղնագործական կամ
բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր (բացի
մեքենայի մասերից). շինյոններ. մարդու մազեր.
մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և ոչ էլեկտ
րական հարմարանքներ, բացի ձեռքի գործիքնե
րից. ապլիկացիա (արդուզարդի առարկաներ).
արհեստական բույսեր, բացառությամբ տոնա
ծառերի. հավաքակազմեր կարի համար. միջա
տաբանական գնդասեղներ. ասեղնագործական
ասեղներ. հուռութներ (կախազարդեր), բացի
թանկ արժ եք իրեր ի, բան ալ ին եր ի օղակն եր ի
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից.
ասեղթելիչներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
դրասանգներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
դրասանգներ լույսերով. Սուրբ ծննդյան արհես
տական պսակներ. Սուրբ ծննդյան արհեստական
պսակներ լույսերով. գլխարկի ժապավեններ.
մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեններ
և ժապավենակապեր նվերները փաթեթավորելու
համար. արդուզարդի ապրանքների ժապավե
նակապեր. գլխարկների գնդասեղներ, բացառու
թյամբ թանկարժեք իրերի. կպչուն ժապավեններ
կուրծքը բարձրացնելու համար. երկկողմանի
կպչուն ժապավեններ հագուստի համար.
դաս 27. լոգ ար ան ի գորգ իկն եր. պատ
վածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարմ նամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ուղեգոր
գեր ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից պատ
րաստված խսիրներ. գորգեր ավտոմեքենաների
համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող գորգեր.
պատ ի ոչ ման ած ագ ործ ակ ան պաստ առն եր.
լին օլ եո ւմ. հարթ ակն եր գորգ ած ածկ ույթն եր ի
համ ար. հատ ակ ի վին իլ այ ին պատվ ածքն եր.
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային
լեռնալանջերի համար. մանածագործական պաս
տառներ. հատակի հրակայուն գորգեր բուխարու
և խորովածի մանղալների համար. գորգեր յոգա
յով զբաղվելու համար. տատամի ուղեգորգեր.
պատի մանածագործական երեսպատվածքներ.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների համար.
ձկնորսության արհեստական խայծեր. հրապա
տիճն եր խաղ ալ իք ատրճ ան ակն եր ի համ ար.
խաղալիքներ ընտանի կենդանիների համար.
օղակներով խաղեր. Նոր տարվա արհեստական
տոնածառեր. աղեղներ նետաձգության համար.
պար ագ ան եր աղեղ ից արձ ակ ել ու համ ար.
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դահ ուկն եր ի եզր ակն եր. ճոճ եր. գնդակն եր
խաղերի համար. տոնահանդեսների փուչիկներ.
բիլ յարդի սեղանների կողեզրերի պահպանակ
ներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). ձեռնոցներ հար
վածով նետելու համար (խաղի պարագաներ).
ծծակներով շշեր տիկնիկների համար. հեծան
վային վարժասարքեր. բիլ յարդի խաղագնդեր.
կավիճ բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար.
հարմարանքներ բիլ յարդ խաղալիս չափանշելու
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ խաղե
րի համար. խաղալիքներ. կառուցելու խորանար
դիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի
համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ (երեկույթների
անակնկալներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրաց
ված չմուշկներով. մոմակալներ Նոր տարվա
տոնածառերի համար. խաղագնդեր. սարքեր և
սարքավորումն եր բոուլինգի համար. բռնցքա
մարտի ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապարուկ
ներ. կարժառներ օդապարուկների համար, հար
մար անքն եր օդապ ար ուկն եր ի պար անն եր ը
փաթաթելու համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստր ուկտ որն եր. լար եր ձեռն աթ իա կն եր ի
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասար
քեր. ուժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկույթների համար (ուշադրության նշան
ներ). վահանակներ (սպորտային ապրանքներ).
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի մական
ներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. էքսպանդերներ
(վարժասարքեր). սպորտային սկավառակներ.
դոմինո (խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակ
ներ. շաշկու տախտակներ. խաղալիք ատրճա
նակներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համ ար. ձկնորս ակ ան կոթ ավ որ ուռկ անն եր.
անիվ
ն երով կամ առանց անիվ
ն երի պայուսակ
ներ գոլֆ ի համար. անակնկ ալն երով խաղեր
խաղարկումն երի համար. սպորտային ցանցեր.
թեն իս ի ցանց եր. դահ ուկ ակ ապ եր. տեգ եր.
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ. սպոր
տային որսատեգային հրացաններ. ձեռնոցներ
խաղերի համար. տարողություններ, բաժակներ
խաղ ազ առ եր ի համ ար. սպորտ այ ին սարք եր
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար. ձկնոր
սական կեռիկներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ).
տնային խաղեր. խաղեր. ցուցադրավահանակ
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ներ թռչող թիրախների վրա կրակելու համար.
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). խայծեր որսորդու
թյան կամ ձկնորսության համար. ձկնորսական
սարքեր. ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալ
ներ տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերա
կան դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակ
ներ. տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշ
տաբ մոդելներ. ձկնորսական կոճեր. լողաթա
թեր. ձկնորսական թարփիկներ (ձկնորսական
թակ արդն եր). լող ավ ազ անն եր (խաղ այ ին և
սպորտային իրեր). արհեստական ձյուն Նոր
տարվա եղևնիների համար. նետելու սպորտային
հարմարանքներ. անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ.
փոկի կաշի (դահուկների հենամակերևույթների
համար). կավե աղավ
ն իներ (թիրախներ). սեր
ֆինգի տախտակներ. տիկնիկների հագուստ.
տիկնիկների սենյակներ. սարքեր աճպարարու
թյան ցուցադրման համար. կեգլի (խաղ). ձկնոր
սական կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից.
պատվածքներ դահուկների հենամակերևույթ
ներ ի համ ար. դահ ուկն եր. սեղ ան ի թեն իս ի
սեղաններ. հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ
(սպորտային ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղա
նի խաղ), նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ).
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. օդաճն
շական խաղալիք ատրճանակներ. հրապատիճ
ներ (խաղալիքներ). տոնածառերի զարդարանք
ներ, բացառությամբ լամպերի, մոմերի և հրուշա
կեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա եղևնիների
համ ար. բիլ յարդ ի խաղ ափ այտ եր (կիյ եր).
բիլ յարդի խաղաձողերի (կիյերի) ծայրապանակ
ներ. բիլ յարդ ի սեղ անն եր. կանխ ավճ ար ով
աշխատող բիլ յարդի սեղաններ. կայակներ սեր
ֆինգի համար. առագաստավոր տախտակներ
սերֆ ինգ ի համ ար. դելտ ապլ անն եր. սարք եր
խաղերի համար. մարմն ամարզական հարմա
րանքներ. սուսերամարտի զենքեր. սուսերա
մարտի դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ.
բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական ուսափո
կեր. արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). շարժա
կան մասերով խաղալիքներ. պարապլաններ.
պաշտպանիչ միջադիրներ (սպորտային հանդեր
ձանքի տարրեր). անվավոր տախտակներ սահե
լու համար. տոբոգաններ (խաղալիքներ). զսպա
նակվող տախտակներ (սպորտային պարագա
ներ). թավ շե արջուկներ. ջրային դահուկներ.
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գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչելու, վերցնելու
ազդանշանիչներ (ձկնորսական պարագաներ).
խայծը բռնելու տվիչներ (ձկնորսական պարա
գան եր). սեղ ան ի խաղ եր. տոն ավ աճ առ այ ին
կարուսելներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիք
ներ). պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավ
շյա խաղ ալ իքն եր. հարմ ար անքն եր օճառ ի
պղպջակներ բաց թողնելու համար (խաղալիք
ներ). տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիք
ներ). մականամարզության մահակներ. թիթեռ
նացանցեր. պատյաններ հատուկ նախագծված
դահուկների համար. փոկեր առագաստով տախ
տակների համար. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից
(փազլներ). կայմեր առագաստով տախտակների
համար. ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարա
գաներ), ներկագնդակով խաղի համար զենք
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով
խաղ ի գնդիկն եր (ներկ ագնդ ակն եր ով խաղ ի
փամփ ուշտն եր) (սպորտ այ ին ապր անքն եր).
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. սար
քեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. մեկ
նարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան
փաթ իլն եր ով. փոկ եր ծանր ատլ ետ իկ այ ով
պարապողների համար (սպորտային ապրանք
ներ). բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմա
րանքն եր հող ի գնդերը տեղ ը դնել ու համար
(գոլֆի պարագաներ). հրապուրաշվիկներ որսի
համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) անիվ
ներ. միաս ահ ուկ ավ որ անվ ավ որ չմուշկն եր.
պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառա
վարվող խաղալիք մեքենաներ. մարզիկների
կողմից օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյունամու
ճակներ. պարսատիկներ (սպորտային ապրանք
ներ). կանխ ավճ ար ով աշխ ատ ող խաղ այ ին
ավտոմատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր.
կոնֆետիներ. էլեկտրոնային թիրախներ. հոտա
վետ խայծեր որսորդության և ձկնորսության
համար. կամուֆլ յաժային էկրաններ (սպորտային
ապրանքներ). սպորտային ձգող կիսավարտիք
ներ (սպորտային ապրանքներ). սնոուբորդներ.
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղա
լիքներ). պաչինկոներ. ժումար (լեռնագնացական
հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ մոլեխա
ղերի համար. սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտո
մատներ). տոնական թղթե գլխարկներ. պահող
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի նիշեր
մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող շերտով
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վիճ ակ ահ ան ութ յան տոմս եր, սքրեչ-քարտ եր
վիճակահանության համար. փափուկ խաղալիք
ներ. ցատկահարթակներ (բատուտներ). ձողեր
ցատկելու համար. թևակապեր լողի համար. լողի
գոտիներ. լողի բաճկոնակներ. ավտոմատներ
տես ախ աղ եր ի համ ար. հեղ ուկ աբ յուր եղ այ ին
էկրաններով դյուրակիր խաղեր. արկադային
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. խաղերի
կոնսոլների կառավարման վահանակներ. մոդել
ներ (խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիք
ներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենա
ներ գնդակներ նետելու համար. մարմն ամարզա
կան մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավարման
վահ ան ակն եր. պայ ուս ակ-սայլ ակն եր գոլֆ ի
համար. սերֆինգի թիավարելու տախտակներ.
օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և կայունա
րարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի համար.
խաղային կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ
ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). խաղա
լիք ռոբոտներ. խաղագնդակների օդամղման
պոմպերի ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմա
րեցված խաղագնդակների համար. մանկիկների
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար ծածկո
ցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվ
ն եր մանուկների
համար. կոսմետիկական միջոցներ նմանակող
խաղալիքներ. փչովի լողաններ լողավազանում
լողալու համար. գեղարվեստական մարմն ամար
զության ժապավեններ. շրխկաններ երեկույթ
ների համար. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտ
ման համար. խաղալիք խմորազանգված. շար
ժական խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում
են հեռ ահ աղ որդ ակց ութ յան գործ առ ույթն եր.
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների
գոտ ին եր. լող աթ ևե ր ջրաս ուզմ ան համ ար.
թաղանթավոր 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 ամորձա
կալն եր սպորտ ի համ ար. պիտ ակն եր գոլֆ ի
պայուսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատուկ նախագծված սեր
ֆինգ ի տախտ ակն եր ի համ ար. հակ ասթր ես
խաղալիքներ.
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դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձր ուկն եր (անչ ոո ւս). գետն ընկ ույզ ի 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
մայ ին մշակմ ան ենթ արկվ ած բանջ ար եղ են.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթն ամթ երք). պան իրն եր. շաք ար ապ ատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մանն եր. խուրմ ա. կաթ. անկ ենդ ան խեցգ ե
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 օմարներ.
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային յուղ
արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային յուղ.
անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային սոսինձ.
խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. բանջարե
ղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ
(էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. կաթի գերակշ
ռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային
շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ (անկեն
դան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. մարգարին.
ցիտրուսային ջեմ. սննդային ոսկրածուծ. անկեն
դան խեց եմ որթն եր. անկ ենդ ան միդ իան եր.
արմավենու սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ.
ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածո
յացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյ
թունի սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. պեկ
տիններ խոհարարական նպատակների համար.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ.
աղը դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ
պատրաստելու համար. տոմատի խյուս. բանջա
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րեղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ.
մրգային աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ.
անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային
ճարպեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարական նպա
տակների համար. ծեծած նուշ. մշակված գետ
նընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ.
կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. սպիր
տի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար
պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան սղո
ցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված ձուկ.
պահածոյացված միս. անկենդան մանր ծովա
խեցգետիններ. խխունջի ձվեր. տոֆու (սոյայի
շոռ). հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի
բներ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի
մեջ օգտագործելու համար. մրգային պահածո
ներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը
դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կար
տոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի
մրգանույշ. թահինի. հումուս. պահածոյացված
ծով այ ին ջրիմ ուռն եր. թեթ և նախ ուտ եստն եր
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված սեր
մեր. սննդի համար պատրաստված հալվե վերա.
պահ ած ոյ ացվ ած սխտոր. պրոտ եին ի բարձր
պարունակությամբ կաթ. կտավատի սննդային
յուղ. ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի
չիպսեր. լեցիտին խոհարարական նպատակների
համար. կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական
նպատակների համ ար. կոմպ ոտներ. խտաց
րած կաթ. թթվասեր. կաթնաթթվային խմորու
մով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի
մածուկ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
գետնընկույզի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. նշի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
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շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետացված
ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածոյացված
հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի օղակներ.
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական նպա
տակների համար. սառեցումով չորացրած միս.
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ.
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. առաջին
սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յուղ. ուտելի մրջյունների թրթուրներ,
պատրաստված. ուտելի անկենդան միջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմ
քով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով
խմոր ագնդ իկն եր. նրբերշ իկն եր հոթ-դոգ եր ի
համար. խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների
վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար.
կաթի փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական նպա
տակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմ
քով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմքով.
բնական կամ արհեստական թաղանթներ երշի
կի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած
ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ.
մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ բան
ջարեղենով պատրաստված կերակուր). տեմպե.
սատե. մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր.
ռատատույ. բադի կոնֆիներ. անդույետ. սպի
տակ պուդինգ. կասուլե. շուկրուտ. քերած կար
տոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ. մսի խճողակով
կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ
սնունդ պատրաստելու համար. մրգային խտա
ծոներ սնունդ պատրաստելու համար. հացին
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար խոհարարական նպատակների համար.
անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի
ծաղիկներ. բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահա
ծոյացված կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճայ ին բուր ավ ետ ար արն եր. անուշ աբ ույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
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ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք).
կապ ար ի թուփ. կար ամ ելն եր (կոնֆ ետն եր).
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային արտադ
րանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխա
րին իչ). թեյ. շոկ ոլ ադ. նշակ արկ անդ ակն եր.
մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքարով
հրուշ ակ եղ են. եգիպտ աց որ են ի փաթ իլն եր.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնակ ան քաղցր ացն ող նյութ եր. ամոք անք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետ իֆ ուրն եր
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ հրու
շակեղենի համար (բացառությամբ եթերային յու
ղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամո
քահունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպաղակի
համար. բնական կամ արհեստական սառույց.
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարա
րական 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
համ ար. մակ ար ոն (թխվածք). մակ ար ոնն եր.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացո
րեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ,
կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրա
վենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ.
մշկընկույզ. արիշտա. կուտապներ. գարեձավար.
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորե
ղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք).
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի.
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). բրինձ.
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զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո. սոուսներ
(համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպիտակաձա
վար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բուրավետարարներ խոհարարական նպատակ
ների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ).
վերմիշել. կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտե
տով կարկանդակներ. տնային պայմաններում
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային սառույց.
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
բուրավետարարներ սննդի համար, բացառու
թյամբ եթերային յուղերի. բուրավետարարներ
ըմպելիքների համար, բացառությամբ եթերային
յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված վար
սակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլ
ներ. վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմ
քով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի փոխարի
նիչներ. բյուրեղացված նաբաթ շաքար. փաթիլ
ներ (հացահատիկային արտադրանք). չոու-չոու
(համեմունք). կուսկուս. ածիկի լուծամզուք (էքստ
րակտ) սննդի համար. ածիկ սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք).
մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի
բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշա
կային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս.
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի
(համ եմ ունք). գարն ան այ ին ռուլ ետ. տակ ոս.
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպե
լիքն եր. համ եմ ունքն եր աղց անն եր ի համ ար.
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր.
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար.
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջ ար ան ոց այ ին խոտ եր (համ եմ ունքն եր).
արիշտայի հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
շոկ ոլ ադ այ ին մուս եր. աղանդ եր այ ին մուս եր
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ).
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պես
տո. բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարա
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կելու համար. կտավատի սերմ խոհարարական
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ
օգտագործելու համար. հացահատիկային սալիկ
ներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քար խոհարարական նպատակների համար.
գլ յուտ են այ ին հավ ել ույթն եր խոհ ար ար ակ ան
նպատակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու 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.
ջրիմ ուռ ով փաթ աթվ ած պատր աստ ի բրինձ.
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալ յուրի
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով
քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով չորացրած
ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրա
մասը բրինձն է. սառեցումով չորացրած ճաշա
տեսակներ, որոնց հիմն ական բաղադրամասը
մակարոնն է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ.
կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարե
ղենի և տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնի
գիրի. արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառույցի խորանարդիկներ.
մշակված սերմն ահատիկներ որպես համեմունք
օգտ ագ ործ ել ու համ ար. քնջութ ի սերմ ն ահ ա
տիկներ (համեմունք). թթու դրած բանջարեղեն
սուր համեմունքով (պիկալիլի). մշակված կինոա.
բլղուր. մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի
ալ յուր. լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձո
րի սոուս (համեմունքներ). չորահաց. կարտոֆիլի
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. բրնձի
կրեկերներ. կիմչ ի յուղաբլիթներ. սառ եցվ ած
տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչա
ռությունը թարմացնող անանուխի կոնֆետներ.
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ. արիշտա
ուդոն. արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի.
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հնդկարմավ (համեմունք). լաքսա. պրոֆիտրոլ
ներ. կրուասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմուռով թեյ. կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային
խառնուրդներ. ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարուններ. սուրճի լցված պարկուճներ. նարն
ջի ծաղկաջուր խոհարարական նպատակների
համար. մրգային սառույցներ. նուգա. հարիսա
(համեմունք). կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).
թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ.
չմշակված ընկույզներ (պտուղներ). գազանանո
ցում պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուն
ներ. անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնա
ծառեր. ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ
հատապտուղներ. աղ անասունների համար.
թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ
բնափ այտ. փայտ ի տաշ եղ փայտ ազ անգվ ած
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ.
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ.
սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ)
(կեղծ ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ.
չմշակվ ած շագ ան ակն եր. կիր անասն ակ եր ի
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճար
ճատուկ. գալետներ շների համար. չմշակված
կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան
ընկույզ. կերեր թռչունների համար. կանճրակի
քուսպ անասունների համար. թարմ վարունգ.
գայլուկի կոներ. թեփից խառնակեր անասուն
ների համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ.
թարմ բանջարեղեն. թարմ դդումն եր. պսակներ
թարմ ծաղիկներից. թխսամեքենայի ձվեր. ցան
կածածկ. օղեթորման մնացորդներ (անասնա
կեր). դիրտ. ցեղական անասուն. կենդանիներին
բտելու պատրաստուկներ. բրնձի ալ յուր անաս
նակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորաց
րած ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար.
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող.
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական
նպատակների համար. հացահատիկ (հացաբույ
սեր). հացահատիկային կերաբույսեր կենդանի
ների համար. սերմեր տնկելու համար. ձավա
րեղեն ընտանի թռչունների համար. բարկահամ
թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. գայլուկ. կոլա
ընկույզներ. թարմ սալաթ-կաթնուկ. թարմ ոսպ.
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կերային խմորիչներ. խցանակեղև. կտավատի
ալ յուր (խար). փռոցներ կենդանիների համար.
տորֆ կենդանիների փռոցների համար. եգիպ
տացորեն. եգիպտացորենի քուսպ անասունների
համար. ածիկ գարեջրագործության և օղեթոր
ման համար. մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ.
ալ յուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. թարմ
նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչուն
ների համար. ծղոտ փռոցների համար. ծղոտ
(անասնակեր). արմավենի (արմավենու տերև
ներ). արմավենիներ. թեփից լափ անասունների
համար. կենդանի ձուկ. խաղողի վազեր. սոճու
կոներ. պատիճավոր տաքդեղ (բույս). չորացրած
բույս եր դեկ որ ատ իվ նպատ ակն եր ի համ ար.
թարմ պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտո
ֆիլ. պատր աստ ուկն եր ընտ ան ի թռչունն եր ի
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար.
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող.
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան.
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ
գետնասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. կեն
դանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա (կենդանի
ների կեր). նուշ (պտուղներ). թարմ գետնընկույզ.
գետն ընկ ույզ ի ալ յուր անասն ակ եր ի համ ար.
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների
համ ար. հաց աբ ույս եր ի մշակմ ան արգ աս իք
ներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ
(կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի միդի
աներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյակային
կենդանիների համար. չմշակված կեղ. կենդանի
լանգուստներ. որոճվածք կենդանիների համար.
ըմպելիքներ սենյակային կենդանիների համար.
ձկան ալ յուր կենդանիների կերի համար. չմշակ
ված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ (ծովային
վարունգ). ավազապատ թուղթ սենյակային կեն
դանիների փռոցների համար. բուրավետացված
ավազ սենյակային կենդանիներ ի փռոցն երի
համար. հալվ ե վեր այի բույս եր. թարմ սպա
նախ. կտավատի սերմեր կենդանիների կերի
համար. ալ յուր կտավատի սերմերից անասնա
կերի համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի
համար. թարմ արտիճուկ. կենդանի ծովատա
ռեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի սարդինա
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ներ. կենդանի թյուննոս. թարմ սխտոր. թարմ
դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր սննդի
համար. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. կեն
դանի անձրուկներ. ուտելի կենդանի միջատներ.
չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաք
րած կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված
հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. կեն
դանի կակղամորթներ. սառեցումով չորացրած
խայծեր ձկնորսության համար. ուտելի թարմ
ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ
հատիկներ. կանեփի բույս. չմշակված կանեփ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղպեղի
գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու.
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. կաթնա
շիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակ
ներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ գազավորված ջուր արտադ
րելու համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր.
քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշա
րակներ լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու.
խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզի
ներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդ
ների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով
կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի
կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով հարս
տացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի (գարե

277
277

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

ջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատ
րաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգայ ին լուծ ամզ ուքն եր. դառ ը թրմօղ ին եր.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ
(բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով ստաց
ված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո.
դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպե
լիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի.
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղո
ղի չանչերից. տանձօղի. սակե. վիսկի. սպիր
տային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային
լուծամզուքներ. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնա
կազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա
րետների համար մուշտուկների սաթե ծայրա
պանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգ ար ետն եր ի ծայր ապ ան ակն եր. ֆիլտր եր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամ որճ եր. ծխախ ոտ աթղթ եր ի գրքույկն եր.
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու
ծխախ ոտ. սիգ արն եր. սիգ ար ակտր իչ մեք ե
նաներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգ ար ետն եր ի, ծխագլ ան ակն եր ի համ ար.
մուշտուկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարետ
ներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտ ուկներ ի ծայր ապ անակն եր.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկ ին եր ի բռնիչն եր. անոթն եր ծխախ ոտ ի
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու
տուփ եր. մոխր ամ անն եր ծխողն եր ի համ ար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարարնե
րով տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխողների համար բերա
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նի ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ,
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգա
րետների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար հար
մարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
դաս 35. օգն ութ յուն գործ ար ար ութ յան
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործարա
րական գործառնությունների մասին. հայտարա
րությունների փակցնում. ներմուծման-արտա
հանման գործակալությունների ծառայություն
ներ. առևտրային տեղեկատվության գործակա
լութ յունն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ինքն արժ եք ի
վերլուծություն. գովազդային նյութերի տարա
ծում. լուսապատճենահանման ծառայություններ.
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և
ապար ատն եր ի վարձ ույթ. հաշվ ապ ահ ակ ան
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում
հաշիվ
ն երի վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ.
խորհրդատվություն գործարարության կազմա
կերպման և կառավարման հարցերով. խորհր
դատվություն աշխատակիցների անձնակազմը
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն
գործ ար ար ութ յան կառ ավ արմ ան հարց եր ով.
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանքների
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում.
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում.
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության կազմակերպման հարցերով. գովազ
դայ ին տեքստ եր ի հրատ ար ակ ում. գով ազդ.
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի,
իրադրության) հետազոտություններ. ծառայու
թյուններ հասարակական հարաբերությունների
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ.
հեռ ուստ ագ ով ազդ. հաղ որդ ագր ութ յունն եր ի
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). ցու
ցափեղկերի ձևավորում. գովազդային գործակա
լությունների ծառայություններ. գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայություն
ներ. մանեկենների ծառայություններ ապրանք
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ները գովազդելու կամ խրախուսելու համար.
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո
տություններ. տվյալների ավտոմատացված հիմ
նապ աշ արն եր ի վար ում. մասն ագ իտ ակ ան
խորհրդատվություն գործարարության ասպարե
զում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցահան
դեսն եր ի կազմ ակ երպ ում առևտր այ ին կամ
գով ազդ այ ին նպատ ակն եր ով. գործն ակ ան
տեղեկատվության տրամադրում. հասարակա
կան կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխատակից
ների հաստիքների համալրում. ձեռնարկություն
ները տեղափոխելու հետ կապված վարչական
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժան
դակություն երրորդ անձանց համար. քարտու
ղարական ծառայություններ. հարկային հայտա
րար ագր եր ի կազմ ում. հեռ ախ ոս ազ անգ եր ին
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող
բաժանորդների համար. տեքստի մշակում. լրագ
րեր ի բաժ ան որդ ագր ութ յան կազմ ակ երպ ում
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. հյու
րան ոց այ ին գործ ուն եո ւթ յան կառ ավ ար ում.
ստեղծագործների և կատարողների գործերի
կառ ավ ար ում. տեղ եկ ատվ ութ յան հավ աք ում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարնե
րում. տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների համակարգչային հիմնապաշարներում.
առևտրական տոնավաճառների կազմակերպում.
լուսապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում. մատակարարման ծառայություններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար
կատերերին ապրանքներով ապահովում). տեղե
կատվության որոնում համակարգչային ֆայլե
րում երր որդ անձ անց համ ար. գով ազդ այ ին
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատ
վության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն.
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանա
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս.
գների համեմատման ծառայություններ. մանրա
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցու
ցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողնե
րին առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդ
ների տրամադրում ապրանքների և ծառայու
թյունների ընտրության հարցում. հեռահաղոր
դակցական ծառայությունների բաժանորդագ
րում երրորդ անձանց համար. գնման պատվեր
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ների մշակման գործընթացների կառավարում.
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիա
ների առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի
ծառ այ ութ յունն եր (առևտր այ ին (կոմ երց իո ն)
օգնություն). հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրա
մադրում. գովազդային տեքստերի խմբագրում.
վիճակագրական տվյալների հավաքում և տրա
մադրում. գովազդի մանրակերտում. երաշխա
վորների որոնում. նորաձևության ցուցադրության
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկ
ների գործունեության կառավարում. մարքեթինգ
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա
յություններ. դեղագործական, անասնաբուժա
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկա
կան պար ագ ան եր ի մանր ած ախ վաճ առք.
վաճ առք ի ցուց ադր ափ եղկ եր ի (ստենդն եր ի)
վարձույթ. գործարար և առևտրային հարաբե
րությունների ոլորտներում տեղեկատվության
տրամադրում. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայ
քերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտր այ ին միջն որդ այ ին ծառ այ ութ յունն եր.
արտահաստիքային աշխատողների գործունեու
թյան կառավարում. առևտրային գործարքների
համ աձ այն եց ում և կնքում երր որդ անձ անց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարն երում տվ յալն երի նորաց ում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրային
(կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում. գործա
րար տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայ
քերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ
գնողն եր ի և վաճ առ ողն եր ի համ ար առց անց
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային հաս
կացությունների մշակում. արտաքին վարչական
կառավարում ընկերությունների համար. հարկա
յին հայտարարագրեր ներկայացնելու ծառայու
թյուններ. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. գովազդային վահանակների
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում այլ
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադ
րում. հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարում. հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
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ներ). հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառ ողն եր ի հավ ատ արմ ութ յան ծրագր եր ի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների գրանցում. գրանցամատյան
ների տեղեկատվության թարմացում և պահում.
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության
հարցում միջնորդական բիզնես-ծառայություն
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի արտադ
րություն. հասարակության հետ հաղորդակցման
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդատվու
թյուն. խորհրդատվություն գովազդային հաղոր
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ.
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռումն եր ի հով ան ավ որմ ամբ ապր անքն եր ի և
ծառ այ ութ յունն եր ի խթան ում. մրցակց այ ին
հետ ախ ուզ ակ ան ծառ այ ութ յունն եր. շուկ այ ի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
ման համար մանրածախ առցանց ծառայություն
ներ. հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. նախա
պես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայու
թյուններ. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախա
յին մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարու
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով արվեստի
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակ ութ յուն մրցույթ ի հայտ եր ի վեր աբ եր յալ.
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային ապա
հովման հրապարակման շրջանակներում. լրատ
վամիջոցների հետ կապերի ծառայություններ.
կորպորատիվ հաղորդակցության ծառայություն
ներ. գրասենյակային սարքավորումն երի վար
ձույթ համատեղ աշխատանքային պայմաննե
րում. առևտրային լոբբիստական ծառայություն
ներ. օգտագործողների կարծիքների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներ ով. օգտ ագ ործ ողն եր ի վարկ ան իշն եր ի
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տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային նպատակներով. վարչական ծառայու
թյուններ բժշկական ուղղորդման համար. բոլոր
վեր ը նշված ապր անքն եր ի մանր ամ եծ ած ախ
առևտուր.
դաս 36. ապահ ով ագր ութ յուն դժբախտ
պատ ահ արն եր ից. տար աժ ամկ ետ մարմ ան
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.
բանկ այ ին ծառ այ ութ յունն եր. անշ արժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահ ար անն եր ում. դրամ ահ ավ աքն եր ի կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննություն.
ֆինանսական գնահատումն եր (ապահովագրու
թյուն, բանկային գործառնություններ, անշարժ
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական ծառա
յութ յունն եր. ֆին անս ավ որ ում. ֆին անս ակ ան
կառավարում. փոխատվության տրամադրում
գրավի դիմաց. անշարժ գույքի կառավարում.
բնակ ել ի ֆոնդ ի կառ ավ ար ում. ապահ ով ագ
րութ յուն հրդեհ ից. բնակ ար անն եր ի վարձ ա
կալություն. ֆերմաների և գյուղատնտեսական
ձեռնարկությունների վարձակալություն. առող
ջության ապահովագրություն. ապահովագրու
թյուն դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփո
թեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական
վարձակալություն. բորսայական միջնորդություն.
կյանքի ապահովագրություն. բնակարանային
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք).
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ֆինանսական վերլուծություն. հնարժեք իրերի
գնահատում. արվեստի ստեղծագործությունների
գնահատում. վճարագրերի իսկության ստուգում.
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով.
խորհրդատվություն ապահովագրության հար
ցեր ով. սպաս արկ ում վարկ այ ին քարտ եր ով.
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական
միջ ոցն եր ի փոխ անց ում էլեկտր ոն այ ին հաշ
վարկների համակարգով. ֆինանսական տեղե
կատվության տրամադրում. ապահովագրության
հարց եր ով տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում.
թանկ արժ եք իրեր ի գնահ ատ ում. դրամ ագ ի
տական իրերի գնահատում. վարձակալական
վճարների գանձում. դրոշմանիշների գնահա
տում. արժեթղթերի թողարկում. արժեքավոր
իրերի պահպանություն. բորսայական գնան
շումն եր. վարկային քարտերի թողարկում. գրա
սենյակների վարձակալություն (անշարժ գույք).
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ.
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային
գործառնությունների առցանց իրականացում.
առևտրաարդյունաբերական գործունեության
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). վերա
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
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 ազատվածների
համար երաշխավորման ծառայություններ. տար
բեր մասնագետների համատեղ աշխատանքի
համար գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսա
կան գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբե
րյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի
ֆինանսական գնահատումն եր. ֆինանսական
հետազոտություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
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ված գործառնություններ. վիրտուալ արժույթների
էլեկտրոնային փոխանցում. մտավոր սեփակա
նության ակտիվ
ն երի ֆինանսական գնահատում.
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. էլեկտրոնա
յին դրամապանակներով վճարման ծառայու
թյուններ. վիրտուալ արժույթների ֆինանսական
փոխանակումն եր.
դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչական
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրասար
քերի տեղադրում և վերանորոգում. վերելակ
ների տեղադրում և վերանորոգում. ասֆալտա
պատում. ավտոմեքենաների վերանորոգում և
տեխնիկական սպասարկում. ինքնաթիռների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
շենքերի ներսի մաքրում. լվացքատների ծառա
յություններ. գոլորշու կաթսաների մաքրում և
վեր ան որ ոգ ում. այր իչն եր ի վեր ան որ ոգ ում և
տեխն իկ ակ ան սպաս արկ ում. բուլդ ոզ երն եր ի
վարձույթ. գրասենյակային սարքավորումն երի
և տեխն իկ այ ի տեղ ադր ում, վեր ան որ ոգ ում
և տեխն իկ ակ ան սպաս արկ ում. հրդեհ այ ին
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում.
հակ աառ ևա նգմ ան համ ակ արգ եր ի տեղ ադ
րում և վերանորոգում. կահույքի պաստառների
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական
սպաս արկ ում և վեր ան որ ոգ ում. շին ար ար ա
կան տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն.
հագ ուստ ի վեր ակ անգն ում. ջեռ ուցմ ան սար
քավորումն երի տեղադրում և վերանորոգում.
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների մաքրում.
անկիզելի պահարանների վերանորոգում և տեխ
նիկական սպասարկում. օդորակման կայանք
ների տեղադրում և վերանորոգում. շինարարու
թյուն. ստորջրյա շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում.
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
խոհանոցային սարքավորումն երի տեղադրում.
շենք եր ի քանդ ում. հակ ակ ոռ ոզ իակ ան մշա
կում. ախտահանում. ցուցանակների ներկում
և նորացում. պահեստների կառուցում և վերա
նոր ոգ ում. շին ար ար ակ ան կառ ուցվ ածքն եր ի
հերմետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ.
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում.
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք.
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տրանսպորտային միջոցների յուղում. հագուստի
մաքր ում. ժամ աց ույցն եր ի վեր ան որ ոգ ում և
խնամք. արդյունաբերական ձեռնարկություն
ների կառուցում. ոռոգման սարքավորումն երի
տեղ ադր ում և վեր ան որ ոգ ում. կառ ույցն եր ի
մեկ ուս աց ում. տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. մեքե
նայ ակ ան սարք ավ որ ում ն եր ի տեղ ադր ում,
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի
վերականգնում. ծովապատնեշների կառուցում.
հագուստի արդուկում գոլորշիով. խողովակա
շարերի, նավթամուղների կառուցում և տեխ
նիկական սպասարկում. պատերի պաստառա
պատում. անձրևի հովանոցների վերանորոգում.
արևի հովանոցների վերանորոգում. կահույքի
պաստառապատում. ներքին և արտաքին ներ
կարարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակում. ծեփագործական աշխատանք
ներ. ջրմուղ և գազա-փականագործական տեխ
նիկական աշխատանքներ. տրանսպորտային
միջոցների փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում.
նավ ահ անգ իստն եր ի կառ ուց ում. կրծողն եր ի
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի վերա
կանգնում. սառնարանային սարքավորումն երի
տեղադրում և վերանորոգում. սպիտակեղենի
արդուկում. կրկնական անագապատում` կլա
յեկում. գամում. տրանսպորտային միջոցների
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային
միջոցների տեխնիկական սպասարկման կայան
ներ (վառելիքով լցավորում և սպասարկում).
հեռախոսների տեղադրում և վերանորոգում.
տրանսպ որտ այ ին միջ ոցն եր ի տեխն իկ ակ ան
սպասարկում. լաքապատում. տրանսպորտային
միջոցների մաքրում. վնասված տրանսպորտային
միջոցների վերանորոգում. մաքրող մեքենաների
վարձույթ. վնասատուների ոչնչացում, բացառու
թյամբ գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսության.
շինարարական փայտամածների մոնտաժում.
աղ յուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի մաք
րում. չոր մաքրում. շինարարության հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. վերանորոգ
մանը վերաբերող տեղեկատվության տրամադ
րում. դանակների սրում. լեռնահանքային օգտա
կար հանածոների արդյունահանում. հանքերի
շահ ագ ործ ում. ճան ապ արհն եր ի սալ արկ ում.
զմռնիտ ե թղթով մշակ ում. ստորջր յա վեր ա

09/2

№ՄԱՍ 1

նորոգման աշխատանքներ. շենքերի մաքրում
(արտաքին մակերևույթների). դողածածկանների
ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում).
հոր ատ անցք եր ի հոր ատ ում. տոն ավ աճ առ ա
յին կրպակների և տաղավարների կառուցում.
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումն երի
աշխ ատ անք ում խանգ ար ումն եր ի վեր աց ում.
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված շարժիչների
վերանորոգում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշ
ված մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ
կռունկն եր ի վարձ ույթ (շին ար ար ակ ան սար
քավորում). փողոցները մաքրող մեքենաների
վարձույթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկույթ ստեղծելու ծառա
յություններ. փողոցների մաքրում. անվտանգու
թյան կողպեքների վերանորոգում. արվեստի
ստեղծագործությունների վերականգնում. երաժշ
տական գործիքների վերականգնում. դռների և
պատուհանների տեղադրում. լողավազանների
խնամք. տոներային քարթրիջների լիցքավորման
ծառայություններ. խորհրդատվություն շինարա
րության հարցերով. ատաղձագործական աշխա
տանքներ. նավթի և գազի խորը հորատանցքերի
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի վարձույթ.
լվացքի մեքենաների վարձույթ. էլեկտրահա
ղորդման գծերի վերանորոգում. տրանսպոր
տային միջոցների կուտակիչների լիցքավորում.
անիվ
ն երի հավասարակշռման ծառայություններ.
երաժշտական գործիքների լարում. մալուխների
անցկացում, տեղադրում. բժշկական գործիքների
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման
ծառայություններ. վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղատն
տես ակ ան, ակվ ակ ուլտ ուր այ ի, այգ եգ ործ ա
կան և անտառային տնտեսության. ամանեղեն
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. շինհրապա
րակներում հաղորդակցուղիների տեղակայում.
էլեկտր իկն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. ջրհեղ եղ ից
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.
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դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդագ
րությունների փոխանցում. հեռուստահեռարձա
կում. հեռագրերի հաղորդում. հեռագրակապ
տրամադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ.
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայություններ.
հեռ ախ ոս ակ ապ. բաժ ան որդ այ ին հեռ ագր ա
կապի (տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական
գործակալությունների ծառայություններ. մալու
խային հեռուստահեռարձակում. ռադիոհեռախո
սակապ. համակարգչային տերմինալներով իրա
գործվող կապ. համակարգչի միջոցով հաղոր
դագրությունների և պատկերների փոխանցում.
էլեկտրոնային նամակների հաղորդում. ֆաքսի
միլային կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտ
րոն այ ին կապ ի այլ միջ ոցն եր ի օգտ ագ ործ
մամբ). հաղորդագրությունների փոխանցման
ապարատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ.
մոդեմն երի վարձույթ. հեռահաղորդակցական
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային
ապարատների վարձույթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություններ).
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միացման
ապահովում. հեռահաղորդակցական միացում
ների և երթուղավորման ծառայություններ. հեռա
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի ապահովում.
համացանցի հասանելիության ժամանակի վար
ձույթ. հեռուստախանութների ծառայություններ
տրամադրող հեռահաղորդակցական կապուղի
ների ապահովում. ինտերնետում բանավեճային
համաժողով
ն 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. տվ յալների
հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. տեսահաղոր
դում ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդում.
սմարթֆոնների վարձույթ.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
ջրամ ատ ակ ար ար ում. ավիափ ոխ ադր ում ն եր.
սանիտարական փոխադրումն եր. տրանսպոր
տայ ին միջ ոցն եր ի քարշ ակ ում վնասվ ածք ի
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դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտո
մոբ իլ այ ին փոխ ադր ումն եր. ավտ ոբ ուս այ ին
փոխադրումն եր. զբոսանավերի ծառայություն
ներ. ջրային տրանսպորտի վարձույթ. սառցա
հատային ծառայություն. փոխադրումն եր բեռ
նատար ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով.
փոխադրումն եր սայլային տրանսպորտով. երկա
թուղ այ ին փոխ ադր ում ն եր. ձիեր ի վարձ ույթ.
փաթեթավորված բեռների առաքում. բեռների
տեղ ափ ոխ ում. ապր անքն եր ի կշռաբ աշխ ում.
ծովային բեռնափոխադրումն երի միջնորդություն.
կրուիզների կազմակերպում. տրանսպորտային
ծառ այ ութ յունն եր տես արժ ան վայր եր ի դիտ
ման համար. բեռնաթափման աշխատանքներ.
ապրանքների առաքում. ապրանքների պահ
պան ութ յուն. ջրաբ աշխ ում. էլեկտր աէն երգ ի
այ ի բաշխ ում. ջրանցքն եր ի ջրարգ ել ակն եր ի
կառավարում. ավտոմոբիլների կայանատեղերի
ծառայություններ. ապրանքների պահպանու
թյուն պահեստներում. պահեստների վարձույթ.
փոխադրում լաստանավերով. փոխադրումն եր
գետային տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանք
ների փոխադրում նավերով). նավավարձակա
լում. ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի համար
կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների վարձույթ.
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. երկա
թուղային գնացքակազմի (վագոնների) վար
ձույթ. վագոնների վարձույթ. կահույքի փոխադ
րում. տրանսպ որտ այ ին ծառ այ ութ յունն եր.
փոխադրումն եր ջրային տրանսպորտով. ճանա
պարհորդական շրջագայությունների համար
փոխադրումն երի կազմակերպում. ուղևորային
փոխադրումն եր. նավատարի ծառայություններ.
քարշակում. խորտակված նավերի վերհանում.
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրագ
րում. ունեցվածքի փրկության ծառայություններ.
տաքս ի ծառ այ ութ յուն. տրամվ այ ով փոխ ադ
րումն եր. բեռների առաքում. ծովային փոխադ
րումն եր. զրահապատ տրանսպորտով փոխադ
րում ն եր. ճան ապ արհ որդն եր ի փոխ ադր ում.
թափոնների փոխադրում և պահում. փոխադրում
տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. նավակների պահ
պանություն. միջնորդություն նավավարձակալ
ման դեպքում. միջնորդություն փոխադրումն երի
դեպքում. վարորդների ծառայություններ. սուր
հանդ ակ այ ին ծառ այ ութ յունն եր (նամ ակն եր ի
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կամ ապրանքների առաքում). ապրանքների
պահեստավորման վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում. փոխադրումն երի հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. ջրասուզակի
զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի սուզազգեստ
ների վարձույթ. ապրանքների պահպանման
բեռն արկղ եր ի վարձ ույթ. տրանսպ որտ այ ին
միջ ոցն եր ի համ ար փակ կայ ան ատ եղ եր ի
վարձույթ. փրկարարական գործողություններ
(տրանսպորտ). տրանսպորտային միջոցների
ամրագրում. ճանապարհորդությունների ամրագ
րում. ստորջրյա փրկարարական աշխատանք
ներ. ապրանքների փաթեթավորում. փոստային
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով պատ
վիրվ ած ապր անքն եր ի առաք ում. էներգ իայ ի
բաշխում. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձույթ.
անվասայլակների վարձույթ. նավահանգստային
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ
փաստ աթղթ եր ի պահպ ան ում էլեկտր ոն այ ին
սարքերի վրա. հրթիռների արձակում երրորդ
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. նամա
կագր ութ յան նախ ավճ ար ում. երթ ևեկ ութ յան
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման ծառա
յություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. թռչող
սարքերի վարձույթ. փոխադրում բեռնանավե
րով. ավտոբուսների վարձույթ. թռչող սարքերի
շարժ իչն եր ի վարձ ույթ. թանկ արժ եք իրեր ի
փոխադրում հսկողության ներքո. նավագնացա
կան համակարգերի վարձույթ. ճանապարհոր
դության երթուղու վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. նվերների փաթեթավորում. տրակ
տորների վարձույթ. երկրորդային հումքի հավա
քում (տրանսպորտ). գինու էլեկտրական պահա
րանների վարձույթ. բանկոմատների համալրում
կանխիկ դրամով. քարշերինգի ծառայություններ.
առևտրի ավտոմատների համալրում. ուղեբեռի
պահեստավորման ծառայություններ. երրորդ
անձ անց համ ար ուղևոր ափ ոխ ադր ում ն եր ի
կազմակերպում առցանց հավելվածների միջո
ցով. քաղ աք աց իակ ան դրոնն եր ի ղեկ ավ ար
ման ծառայություններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղ
թերի կազմում արտասահման մեկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոմեքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայություններ.
դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինոժա
պավենների մշակում. օդի մաքրում. մագնիսա
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ցում. մանածագործական իրերի վերջնամշա
կում. թղթի վերջնամշակում. արծաթապատում.
գործվածքների սպիտակեցում. փայտանյութի
մշակ ում. գործվ ածքն եր ի եզր եր ի մշակ ում.
զոդ ում. հագ ուստ ի կար ում. կադմ իո ւմ ապ ա
տում. գործվ ածքն եր ի փայլ արդ ում. բրուտ ա
գործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում.
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ մետաղ
ներով. կաշվի ներկում. մորթիների մշակում.
գործվածքների ձևում. նկարների տպագրում.
լուսանկարչական ժապավենների հայտածում.
ոսկեզօծում. ջրի մշակում. գալվանապատում.
անագապատում. մորթիների ձևակերտում ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մոր
թիների մշակում հակացեցային միջոցներով.
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. սննդամ
թերքի ապխտում. գալվանացում. փորագրում.
գործվածքների մշակում ջրամերժություն հաղոր
դելու համար. գործվածքների մշակում հրակա
յունություն հաղորդելու համար. գործվածքների
մշակում չճմրթելիություն հաղորդելու համար.
բրդի մշակում. մակաշերտում (լամինացում).
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների
մխում. ալ յուր ի աղաց ում. նիկ ել ապ ատ ում.
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. ողոր
կում հղկանյութերով. կազմարարական աշխա
տանքներ. նյութերի ռանդում. թամբագործական
աշխատանքներ. դերձակների ծառայություններ.
դաբաղում. խրտվիլակների խծուծում. ներկման
ծառայություններ. մանածագործական իրերի
ներկում. գործվածքների, մանածագործական
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի մշա
կում հակացեցային միջոցներով. գործվածքների
ներկ ում. թղթի մշակ ում. ապակ եգ ործ ակ ան
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի մշա
կում. ապակիների երանգավորում մակերևութա
յին ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. անտառանյութի հատում
և մասնատում. աղբի և թափոնների կրկնական
մշակում. գործվածքների նստեցում. մորթիների
փայլ եց ում. մորթ ին եր ի կոկ ում. մորթ ին եր ի
ներկում. օդի հոտազերծում. օդի թարմացում.
մոնտաժման-հավաքման աշխատանքներ ըստ
պատվերի երրորդ անձանց համար. գեղարվես
տական աշխատանքների շրջանակում. գալվա
նական ոսկեզօծում. լազերային փորագրում. նյու
թերի մշակման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. օպտիկական ապակու հղկում.
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լուսանկարների տպագրում. լուսափորագրում.
նավթի վերամշակում. գործվածքի մգդակում.
զտարկ ում. անաս ունն եր ի սպանդ. մաքր ամ
շակում. թափոնների մշակում(վերամշակում).
հագուստի ձևափոխում. պղնձապատում. ռետի
նացում (նյութերի մշակում). ատամն ատեխնիկ
ների ծառայություններ. էներգիա արտադրելու
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ.
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և թափոն
ների այրում. գունաբաժանում. բանալիներ պատ
րաստելու ծառայություններ. վնասակար նյութերի
ակտիվազերծում. վիմագրություն. մետաղների
ձուլում. պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների
վարձույթ. օֆսեթ տպագրություն. լուսանկար
չակ ան հոր ինվ ածք ի կազմ ում. մետ աքս ատ
պություն. թափոնների և վերամշակված նյութի
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում.
սառնապահպանման ծառայություններ. ավազա
շիթային մշակման ծառայություններ. շոգեկաթ
սաների վարձույթ. թափոնների վերականգնում.
եռակցման աշխատանքներ. ավտոմեքենաների
ապակիների երանգավորում. երրորդ անձանց
համ ար 3D տպագր ութ յուն ըստ պատվ եր ի.
գարեջրի եփում երրորդ անձանց համար. հացի
արտադրություն ըստ պատվերի. սննդամթերքի
և խմիչքների պաստերիզացում. գինու արտադ
րություն երրորդ անձանց համար. խորհրդատ
վություն գինեգործության ոլորտում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). զվար
ճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառա
յություններ. զվարճությունների ծառայություններ.
կենդանիների վարժեցում. կինեմատոգրաֆիա
կան սարքավորումն երի վարձույթ. համերգա
վարների ծառայություններ. կինոստուդիաների
ծառայություններ. կրկեսային կատարումն երի
ներկ այ աց ում. մրցույթն եր ի կազմ ակ երպ ում
(ուսումն ական կամ զվարճալի). հեռակա ուսու
ցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. դեկո
րացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի համար.
ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի
ռադ իոհ աղ որդ ում ն եր. տեքստ այ ին նյութ եր ի
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային
նյութ եր ի. կրթադ աստ իար ակչ ակ ան ծառ ա
յութ յունն եր. ձայն ագր ութ յունն եր ի վարձ ա
կալ ություն. կինոֆ իլմ եր ի վարձույթ. ֆիլմերի
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային
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ֆիլմերի. մարմն ամարզության ուսուցում. գրքերը
դուրս տալու հնարավորությամբ գրադարան
ների ծառայություններ. գրքերի հրատարակում.
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների վար
ձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ.
երաժշտ ասր ահն եր ի ներկ այ աց ում ն եր. նվա
գախմբ եր ի ծառ այ ութ յունն եր. թատ եր ակ ան
ներկայացում ներ. շոուների արտադրություն.
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումն եր.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. կեն
դանաբանական այգիների ծառայություններ.
սպորտային սարքերի տրամադրում. նկարիչ
ներ ին մոդ ելն եր տրամ ադր ող գործ ակ ալ ու
թյունների ծառայություններ. շարժական գրա
դար անն եր ի ծառ այ ութ յունն եր. խաղ ատն եր ի
ծառայություններ (խաղեր). ակումբների ծառա
յութ յունն եր (զվարճ ութ յուն կամ կրթութ յուն).
կոլոքվիումն երի կազմակերպում և անցկացում.
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում.
վեհաժողով
ն երի (կոնգրեսների) կազմակերպում
և անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ.
կրթության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվու
թյան տրամադրում. քննությունների անցկա
ցում. զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղե
կատվության տրամադրում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության
նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա
յութ յունն եր. գոլֆ ի դաշտ եր ի տրամ ադր ում.
առող ջ ութ յան ակումբն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
(առողջարար և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (զվարճություն
ներ). թատ երակ ան ացվ ած ներկ այ աց ում ներ.
կինոթատրոնների ծառայությունների տրամադ
րում. նախադպրոցական հաստատություններ
(կրթություն). սպորտային մրցումն երի կազմա
կերպում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագ
րեր ի կազմ ում. գործն ակ ան հմտութ յունն եր ի
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների
ծառ այ ութ յունն եր (շնորհ անդ եսն եր, ցուց ա
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա
ների ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղ եկ ատվ ութ յան տրամ ադր ում. ստորջր յա
սուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային
սաք ավ որ ում ն եր ի վարձ ույթ, բաց առ ութ յամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
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սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
սպորտ այ ին ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր.
գիտաժողով
ն երի (սիմպոզիումն երի) կազմակեր
պում և անցկացում. սպորտային միջոցառում
ների ժամկետների պլանավորում. կրթության
գիշ եր օթ իկ դպրոցն եր. վարպ ետ աց դասեր ի
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). գեղեց
կության մրցույթների կազմակերպում. ներկայա
ցումն երի տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում.
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի կազմա
կերպում. պարահանդեսների կազմակերպում.
ներկայացումն երի կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ). խաղադահլիճների
ծառ այ ութ յունն եր ի տրամ ադր ում. ձայն այ ին
սարքավորումների վարձակալություն. լուսա
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ
հեռուստաստուդիաների համար. թենիսի կոր
տերի վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. սցե
նարներ գրելու ծառայություններ, բացառությամբ
գովազդայինի. տեսագրությունների մոնտաժում.
գրքերի և պարբերականների առցանց հրա
պարակում. հրապարակումն եր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգնությամբ. ենթագրերի կատարում. համա
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց տրա
մադրվող խաղային ծառայություններ. կարաոկե
ծառայություններ. երաժշտության ստեղծագոր
ծում. գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա
յություններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտր ոն այ ին առց անց հրապ ար ակ ում ն եր ի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուս անկ արչ ութ յուն. մասն ագ իտ ակ ան
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում.
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). տեքս
տերի խմբագրում. համերգների կազմակերպում
և անցկացում. գեղագիրների ծառայություններ.
հրապ ար ակ ում ն եր ի մանր ակ երտ ում, բաց ա
ռութ յամբ գով ազդ այ ինն եր ի. նոր աձ ևո ւթ յան
ցուց ադր ութ յան կազմ ակ երպ ում ժամ անց ի
նպատ ակ ով. մարզ իչն եր ի, դասուս ույցն եր ի
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային հրա
պարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յութ յունն եր. բան ավ որ թարգմ ան ութ յունն եր.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
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ֆիթնես դասերի անցկացում. մասնագիտական
վերապատրաստում. երաժշտական արտադ
րանքի թողարկում. խաղալիքների վարձույթ.
խաղասարքերի վարձույթ. դպրոցների կողմից
մատուցվող կրթական ծառայություններ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում.
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական ոչ վիր
տուալ ֆորումն երի կազմակերպում և անցկացում.
երգահանների ծառայություններ. հեռուստատե
սային և կինոսցենարների գրում. զբոսավարի
(գիդի) ծառայություններ. սիմուլ յատորի միջո
ցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամ ադր ում «տես ան յութ ըստ պահ անջ ի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստատե
սային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ
պահանջի» ծառայության միջոցով. սադո (ճապո
նական թեյի ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների
վարձույթ. սենյակային ակվարիումն երի վար
ձույթ. լեռնային զբոսաշրջության իրականացում
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված
դիմակահանդեսների կազմակերպում զվարճու
թյունների համար. գեղարվեստի պատկերաս
րահների կողմից ներկայացվող մշակութային,
կրթական կամ ժամանցային ծառայություններ.
կինովարձույթ. նոու-հաու փոխանցում (ուսու
ցում). հատուկ պահանջներով օգնականների
կողմ ից տրամ ադրվ ող կրթակ ան ծառ այ ու
թյուններ. ձյուդոյի ուսուցում. դրոնների օդա
նավավարման որակավորման քննությունների
անցկ ացմ ան ծառ այ ութ յունն եր. հնչյուն այ ին
օպեր ատ որն եր ի ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց ա
ռումն երի համար. տեսանյութերի խմբագրման
ծառ այ ութ յունն եր միջ ոց առ ումն եր ի համ ար.
լուսատեխնիկների ծառայություններ միջոցա
ռումն երի համար. կինոֆիլմերի ստեղծում, բացա
ռությամբ գովազդայինների. օգտագործողների
կարծ իքն երի տրամադրում զվարճ անք ի կամ
մշակութային նպատակներով. օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում զվարճությունների
կամ մշակութային նպատակներով. ուսուցման
նմանակիչների վարձույթ. ֆիզիկական պատ
րաստվածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու
ծառայություններ.
դաս 42. քիմիակ ան անալ իզ. նավթային
հանք ավ այր եր ի հետ ազ ոտ ութ յունն եր շահ ա
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գործմ ան նպատ ակ ով. ճարտ ար ապ ետ ակ ան
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէ
աբանության բնագավառում. ծառայություններ
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն
ճարտարապետության հարցերով. հատակագ
ծերի մշակում շինարարության բնագավառում.
տեխնոլոգիական հետազոտություններ. նավ
թահորերի հսկողություն. հետազոտություններ
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ
ներն եր ի ծառ այ ութ յունն եր փաթ եթ ավ որմ ան
բնագ ավ առ ում. նյութ եր ի փորձ արկ ումն եր.
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում.
երկր աբ ան ակ ան հետ ազնն ութ յուն. նավթ ի
հանք ավ այր եր ի հետ ազնն ութ յուն. ճարտ ա
րագ իտ ութ յուն. օդեր ևո ւթ աբ ան ակ ան տեղ ե
կատվություն. հողաչափում. համակարգիչների
վարձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. 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. ծրագրա
յին ապահ ովմ ան արդ իակ ան աց ում. խորհր
դատվ ութ յուն համ ակ արգչ այ ին տեխն իկ այ ի
մշակման և զարգացման ոլորտում. հագուստի
մոդ ել ավ որ ում. գեղ արվ եստ ակ ան դիզ այն.
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետազո
տություն և մշակում երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորում (արդյունաբերա
կան դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ.
համակարգչային տվ յալների վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչ այ ին համ ակ արգ եր ի վերլ ուծ ութ յուն.
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
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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
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայո
ղության հարցերով. հետազոտություններ շրջա
կա միջավայրի պաշտպանության բնագավա
ռում. ինտերնետի համար որոնման միջոցների
տրամ ադր ում. փաստ աթղթ եր ի թվայն աց ում
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռագ
րաբանություն). ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. անտառի որակի գնահատում. բրդի
որակի գնահատում. հեռակա հասանելիության
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ.
ջրի անալ իզ. գիտ ակ ան լաբ որ ատ որ իան եր ի
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի ոլոր
տում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհր
դատվություն. ծրագրային ապահովում որպես
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն.
գիտական հետազոտություններ. սերվերների
հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումն եր. տվյալ
ների պահեստային հեռապատճենման ծառա
յություններ. տվ յալների էլեկտրոնային պահ
պանում. համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. աշխար
հագրական քարտեզներ կազմելու ծառայություն
ներ. «ամպային» հաշվարկման ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ. հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական
ծառայություններ. եղանակի տեսության ծառա
յություններ. համակարգչային անվտանգության
ոլորտում խորհրդատվություն. տեխնիկական
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն.
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բջջային հեռախոսների ապակողպում. համա
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ անսար
քությունները բացահայտելու համար. վեբ-կայ
քերի տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում
և մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու
թյուններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում). խորհրդատվություն համացանցային
անվտանգության հարցերով. խորհրդատվություն
տվյալների անվտանգության հարցերով. տվյալ
ների կոդավորման ծառայություններ. համա
կարգչային համակարգերի հսկողություն չար
տոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտրանքը
հայտնաբերելու համար. անձնական տվյալների
էլեկտրոնային հսկողություն համացանցի միջո
ցով տեղեկատվության գողությունը հայտնաբե
րելու համար. վարկային քարտերով գործարք
ների էլեկտրոնային հսկողություն համացանցի
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու
համ ար. ծրագր այ ին ապահ ովմ ան մշակ ում
ծրագր այ ին ապահ ովմ ան հրատ ար ակմ ան
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառայություն
(PaaS). համակարգչային հարթակների կատա
րելագործում. այցեքարտերի ձևավորում. գիտա
կան և տեխնոլոգիական հետազոտություններ
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա
խուզական ծառայություններ. գիտական և տեխ
նոլոգիական հետազոտություն արտոնագրային
քարտեզագրման ոլորտում. հետազոտություններ
շին ար ար ակ ան աշխ ատ անքն եր ի ոլորտ ում.
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազոտություն
ներ եռակցման ոլորտում. բժշկական հետազո
տություններ. գովազդային նյութերի գրաֆիկա
կան ձևավորում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտ
րաէներգիայի սպառման հաշվառման համար.
էլեկտրոնային առևտրի գործարքների ժամանակ
օգտագործողի վավերացման ծառայություններ.
օգտագործողի 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
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա
րանների ծառայություններ. ճամբարային հար
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մարությունների տրամադրում. ճաշարանների
ծառայություններ հիմն արկներում կամ ուսում
նական հաստատություններում. ժամանակավոր
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների
ծառ այ ութ յունն եր. զբոս աշրջ իկն եր ի համ ար
տների ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա
յություններ. մանկամսուրների ծառայություն
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի
ամրագրում պանսիոններում. տեղերի ամրագ
րում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռես
տորանների ծառայություններ. խորտկարանների
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների
համար. բարերի ծառայություններ. հանգստի
ճամբ արն եր ի ծառ այ ութ յունն եր (կաց ար ան ի
տրամադրում). շարժական շինությունների վար
ձույթ. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր բնա
կության համար. մոթելների ծառայություններ.
կահույքի, սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական արձա
նիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման
համ ար ընդ ուն ար անն եր ի ծառ այ ութ յունն եր
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշո
կու ռեստորանների ծառայություններ. արիշ
տա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի բարերի
ծառայություններ.
դաս 44. կենդանիների բուծում. դեկորատիվ
- բնանկարային այգեգործություն. հասարակա
կան բաղնիքների ծառայություններ հիգիենայի
նպատակներով. թուրքական բաղնիքների ծառա
յություններ. գեղեցկության սրահների ծառայու
թյուններ. բժշկական կլինիկաների ծառայու
թյուններ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա).
վարսավիրանոցների ծառայություններ. պսակ
ների պատրաստում (ծաղկային արվեստ). ապա
քինվողների համար տների ծառայություններ.
հիվանդանոցների ծառայություններ. առող ջա
պահական ծառայություններ. բանջարաբուծու
թյուն. այգ եգ ործ ութ յուն. գյուղ ատնտ ես ակ ան
սարքավորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ.
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բուծարանագետների ծառայություններ. ֆիզի
ոթերապիա. առող ջատների ծառայություններ.
անասնաբուժական օգնություն. ատամն աբու
ժական օգնություն. ստոմատոլոգիա. բուժքույ
րակ ան խնամք ով տներ ի ծառ այ ութ յունն եր.
պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական այլ
քիմիկատների օդային և մակերևութային տարա
ծում. կենդանիների խնամք. արյան բանկերի
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարում. մանկաբարձական օգնու
թյուն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվություն
դեղագործության հարցերով. պլաստիկ վիրաբու
ժություն. ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատն
տեսական, ակվակուլտուրայի, այգեգործական
և անտառային տնտեսության վնասատուների
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում.
հոգեբանների ծառայություններ. սանիտարա
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ. բու
ժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություն
ներ արոմաթերապիայի ոլորտում. արհեստական
բեղմն ավորում. թմրամոլությամբ հիվանդների
վերականգնողական ծառայություններ. փոր
ձանոթում բեղմ նավորման ծառայություններ.
արտ ամ արմն այ ին բեղմն ավ որմ ան ծառ այ ու
թյուններ. դաջում. հեռաբուժման ծառայություն
ներ. լանդշաֆտային դիզայն. շոգեբաղնիքների
ծառայություններ. արևաբուժարանների ծառա
յություններ. հանքաջրաբուժական կենտրոնների
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների
ծառայություններ. դեղագործների կողմից դեղե
րի պատրաստում դեղատոմսերով. թերապևտիկ
ծառայություններ. ջերմոցային գազերի արտանե
տումն երի վնասակար ազդեցության նվազեցման
նպատակով ծառերի տնկում. ծառայություններ
ակվակուլտուրաների ոլորտում. բուժսարքավո
րումն երի վարձույթ. դիսպանսերներ. բուժկենտ
րոններ. ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ
առողջության հարցերով. մազահեռացում մոմով
(էպիլ յացիա). օրթոդոնտական ծառայություններ
(օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնարավորու
թյուններով անձանց համար բժշկական խորհր
դատվություն. պիրսինգ. անտառազանգվածի
վերականգնում. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և անտառա
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յին տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի
ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների բանկի
ծառայություններ. կենդանիների վարձույթ այգե
գործական նպատակների համար. մեղվափե
թակների վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ
բուժում. բժշկական լաբորատորիաների կողմից
տրամադրվող բժշկական վերլուծության ծառա
յություններ ախտորոշման և բուժման նպատա
կով. բժշկական զննում. խաղողագործության
ոլորտում ծառայություններ. խորհրդատվություն
խաղողագործության բնագավառում. տներ այցե
լող բուժքույրական խնամքի ծառայություններ.
մազերը ոճավորելու սարքերի վարձույթ. բույսերի
աճեցում. դիետիկ և սննդային խորհուրդներ.
վիրաբուժական ռոբոտների վարձույթ.
դաս 45. անձն ակ ան թիկն ապ ահն եր ի
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական
վայր եր ում (ընկ եր ակց ում). խուզ արկ ուակ ան
գործակալությունների ծառայություններ. հանդի
պումն երի կամ ծանոթությունների կազմակերպ
ման ակումբների ծառայություններ. գիշերային
պահակային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գաղտնափականքների բացում. երե
կոյան հագուստի վարձույթ. դիակիզում. կորած
մարդկանց որոնում. թաղման ծառայություն
ներ. թաղման բյուրոներ. հագուստի վարձույթ.
պահակային ծառայություններ. ամուսնության
գործակալությունների ծառայություններ. խորհր
դատվ ութ յուն ֆիզ իկ ակ ան անվտ անգ ութ յան
հարց եր ով. հոր ոսկ ոպն եր ի կազմ ում. հրշեջ
ծառ այ ութ յուն. կրոն ակ ան հավ աքն եր ի կազ
մակերպում. երեխաների որդեգրման գործա
կալությունների ծառայություններ. կոտրանքից
պաշտպանող անվտանգության համակարգերի
հսկում. երեխաների հրավիրովի դայակների
ծառայություններ. ուղեբեռի ստուգում անվտան
գության նպատակով. տանտերերի բացակա
յության ընթացքում բնակարանում բնակեցնե
լու ծառայություններ. ընտանի կենդանիների
խնամք. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղե
կատվության հավաքում. գտնված իրերի վերա
դարձ. միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում.
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի
ստուգ ում. հրդեհ ի ազդ անշ ան իչն եր ի վար
ձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. արբիտրաժի
ծառայություններ. խորհրդատվություն մտավոր
սեփականության հարցերով. գործերի կառա
վարում հեղինակային իրավունքի բնագավա
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ռում. մտավոր սեփականության լիցենզավորում.
հսկողություն մտավոր սեփականության բնա
գավառում իրավաբանական անձանց համար.
իրավաբանական հետազոտություններ. դատա
րանում իրավունքների ներկայացում. ծրագրային
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում
(իրավ աբ ան ակ ան ծառ այ ութ յունն եր). վեճ ե
րի այլընտրանքային (արտադատարանային)
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա
րանների վարձույթ. տոհմաբանական հետա
զոտություններ. հարսանեկան միջոցառումն երի
պլանավորում և կազմակերպում. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայություններ. հատուկ
իրադարձությունների ժամանակ աղավ
ն իների
արձակում. զմռսման ծառայություններ. իրա
վաբանական փաստաթղթերի նախապատրաս
տում. գողացված ապրանքների տեղորոշման
ծառայություններ. լիցենզիաների իրավաբանա
կան կառավարում. աստղագուշակների խորհր
դատվ ութ յուն. հոգ ևո ր խորհրդ ատվ ութ յուն.
խաղաթղթերով գուշակողների ծառայություն
ներ. ոճաբանի խորհրդատվություն անձնական
զգեստների վերաբերյալ. անձնական նամա
կագրության խմբագրում. թաղման արարողու

09/2

№ՄԱՍ 1

թյունների անցկացում. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի
տանելու ծառայություններ. համացանցում դոմեն
անունների վարձույթ. կիմոնո հագնելու օժան
դակություն. իրավաբանական խորհրդատվու
թյուն մրցույթների հայտերին արձագանքելու
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման հրա
պարակման շրջանակներում. իրավաբանական
հսկողության ծառայություններ. քաղաքական
ժողով
ն երի կազմակերպում. իրավաբանական
խորհրդատվություն արտոնագրային քարտե
զագրման ոլորտում. փաստաբանական ծառա
յություններ. դռնապանների ծառայություններ.
հոգ եբ ան ակ ան խորհրդ ատվ ութ յուն ծանր
կորստի դեպքերում. փրկարարական ծառայու
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ
ներգաղթի ոլորտում. Տարո քարտերով գուշա
կությունների ծառայություններ երրորդ անձանց
համար. կանոնադրական համապատասխանու
թյան աուդիտ. օրենսդրական համապատասխա
նության աուդիտ:
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.09.2021

09/2

№ՄԱՍ 1

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

6799		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

17.08.2031

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

				

«Օբյեդինյոննիե Պիվովարնի Հեյնեքեն», RU

6800

Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու

17.08.2031

				

«Օբյեդինյոննիե Պիվովարնի Հեյնեքեն», RU

6804		

29.10.2031

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

01.09.2031

Չոնգքինգ Սոկոն Ինդասթրի Գրուփ Սթոք Քո., Լթդ., CN

18033

08.07.2031

«Արփի» ԲԲԸ, Վայք, Ալավերդյան 83, AM

18035

05.08.2031

Դուֆրի ԱԳ, CH

18036

05.08.2031

Դուֆրի ԱԳ, CH

18277

10.11.2031

«Ինվեսթմնթ լո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան 6, AM

18466

02.02.2032

«Կապկան» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 41, թիվ 31, AM

28.11.2031

Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

18662

18.07.2031

Ակցիոներնոյե օբշչեստվո «ՕՏԻՍԻՖԱՐՄ» (ԱՕ «ՕՏԻՍԻՖԱՐՄ»), RU

18742

13.12.2031

ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

18743

16.12.2031

ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

18744

16.12.2031

ՍիՓիԷս Թեքնոլոջի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

19206

07.05.2032

Այրոնվուդ ֆարմասյութիքլս, Ինք., US

19224

10.08.2031

Էրքան Էմեն, TR

19340

22.08.2031

«Ջեյ Սի Էյ» ոսկերչական ընկերություն ՓԲԸ, 0082 Երևան,

17947

18605

				

Այասի 114, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23G 3/00

641 Y

A47G 19/00

642 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ

ԱԴՄԴ
МКПД

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента

07-02

563 S

07-02

564 S

09-03

565 S
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ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.09.2021

№

09/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2633
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24397, 24391
73 (1) Լիցենզատու «Երևանի կոնյակի
գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի
պող. 2, AM
73 (2) Լիցենզառու «Պեռնո Ռիկար Արմենիա»
ՓԲԸ, ՀՀ, 0031, ք. Երևան, Ջանիբեկյան փող.
2, AM
Փոխանցվող իրավունքները
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվ
ն եր.
ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ.
կաթնա - գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. կաթնա-նշա
յին ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ պտղամ
սով. օրշադ. գարեջուր. փոշիներ գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. պատատուկ
(բաղեղ) (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. օշարակներ ըմպելիքների
համար. տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջա
րեղենի հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու
համ ար. բաղ ադր ութ յունն եր հանք այ ին ջուր
պատր աստ ել ու համ ար. բաղ ադր ութ յունն եր
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. քաղցրա
հյութեր (քաղցուներ). խաղողահյութ. գարեջրի
քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ
(քաղց ու). հաբ եր գազ ավ որվ ած ըմպ ել իքն եր
պատրաստելու համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ (մզվածք
ներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնահյու
թեր) ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
23.08.2021
____________________

Գրանցում No 2634
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29272
73 (1) Իրավատեր Տիրան Վրույրի Հակոբյան,
Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Զ. Դուրյան
23, բն. 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող
Աշոտ Հարությունյան, Երևան, Ռուբինյանց 4,
բն. 52, AM
Արարատ Յուզբաշյան, Երևան, Արաբկիր 17 փ.,
25 շ., բն. 4, AM
Տիրան Հակոբյան, Արագածոտնի մարզ, ք.
Ապարան, Զ. Դարյան փ. 23, բն. 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները
Աշոտ Հարությունյան` 37.5 տոկոս, Արարատ
Յուզբաշյան՝ 37.5 տոկոս, Տիրան Հակոբյան՝ 25
տոկոս:
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
23.08.2021
____________________

Գրանցում No 2635
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27352
73 (1) Իրավատեր Արմեն Գուրգենի Գրիգորյան,
Երևան, Հ/Ա Բ-2 թաղ. շ. 21, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Արմ վինո»
ՍՊԸ, 0818, Արարատի մարզ, գ. Նորաբաց,
Դպրոցականների փ., 1-ին փակ., տուն 6, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.08.2021
____________________

Գրանցում No 2636
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 416168, IR 806282, IR
602291, IR 1041644, IR 1122923
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.09.2021

73 (1) Լիցենզատու Հեյնիկեն Բռաուեռայեն
Բ.Վ., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD
Amsterdam, NL
73 (2) Լիցենզառու «Կարոլինա ինթերնեյշնլ»
ՍՊԸ, ք. Երևան 0047, Շարուրի փողոց 37, AM
Փոխանցվող իրավունքները գարեջուր:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
27.08.2021
____________________

Գրանցում No 2637
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1284577, IR 1221892, IR
1051437, IR 1340061, IR 1217913, IR 1036570, IR
1048518, IR 1075225, IR 1048513, IR 1048514,
IR 1048516, IR 1048515, IR 1284576, IR
1108196, IR 1062326, IR 1062325, IR 1031318,
IR 1339175, IR 1167867, IR 1171828, IR 1340138,
IR 1342609, IR 1340137, IR 1340134
73 (1) Լիցենզատու «Գազպրոմ նեֆտ» հանրային
բաժնետիրական ընկերություն, Kab. 2401,
Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, Pochtamtskaya
Ulitsa, RU-190000 ST PETERSBURG (RU), RU
73 (2) Լիցենզառու «Գազպրոմնեֆտ-սմազոչնիյե
մատերիալի» սահմանափակ պատասխանա
տվությամբ ընկերություն, Kab. 40, korp. 3, dom
14, ul. Krzhizhanovskogo, Moscow, 117218, Russian
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
31.08.2021
____________________

№

09/2

Գրանցում No 2638
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 28391
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Անժելա Մանուկյան, Երևան, Վրացական 15,
բն. 7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՎալդորֆՄարիա» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան փող. 43
շենք, բն. 130/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.09.2021
____________________
Գրանցում No 2639
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32093
73 (1) Իրավատեր Աննա Մարկոսյան, Երևան,
Մաշտոցի 40ա, բն. 43, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Լիստ Գրուպ»
ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան փ., 6 շենք, սենյակ 49, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.09.2021
____________________

Գրանցում No 2640
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27326
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս
ԼԼՔ, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois
60601, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հորմլ Ֆուդզ
Քորփորեյշն, 1 Hormel Place, Austin Minnesota
55912, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.09.2021
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

Տեղեկություններ
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2844

21.02.2021

3301

19.02.2021

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

609 Y

03.03.2021

617 Y

22.05.2021

623 Y

12.03.2021

627 Y

31.01.2021

628 Y

14.05.2021

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի համարը

Գործողության
դադարեցման թվականը

Պետական գրանցամատյանից
հանելու թվականը

Номер свидетельства

Дата прекращения действия

Дата исключения из реестра

12131

30.12.2017թ.

14.09.2021թ.
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.09.2021

№

09/2

Գյուտի կարճաժամկետ արտոնագրի
փոխակերպված գյուտի արտոնագրերի ցանկը

N

Գյուտի արտոնագրի
համարը

Դիմումի
ներկայացման
թվականը

Գյուտի կարճաժամկետ
արտոնագրի համարը

1.		

3337 A				

30.08.2021

637Y

2.		

3066 A				

02.09.2021

638Y

3.		

3392 A				

02.09.2021

639Y

4.		

3393 A				

02.09.2021

640Y

5.		

3308 A				

07.09.2021

643Y

6.		

3288 A				

07.09.2021

644Y

7.		

3411 A				

10.09.2021

645Y

8.		

3028 A				

10.09.2021

646Y

9.		

3029 A				

10.09.2021

647Y

10.		

3030 A			

10.09.2021

648Y

11.		

3031 A				

10.09.2021

649Y

12.		

3032 A			

10.09.2021

650Y
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A опубликованные заявки на получение патента на изобретение
Y краткосрочный патент на изобретение
В патент на изобретение
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
заявитель (ы), код страны
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
16.09.2021

№

09/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2021.01
(11) 641		
(13) Y
A23G 3/00
(21) AM20210043Y
(22) 01.06.2021
(72) Соня Казарян (AM)
(73) Соня Казарян, 0025, Ереван, Чаренци 12,
кв. 30 (AM)
(54) Сладости с сухофруктами
(57) Изобретение относится к пищевой
промышленности, в частности, к области
производства
кондитерских
изделий,
и
относится к составу сладостей из сухофруктов.
Сладости
с
сухофруктами
содержат
ингредиент функционального назначения и
плоды орехоплодных культур. Дополнительно
содержит финики без кожуры с 30-50%
влажностью, ваниль, а в качестве ингредиента
функционального назначения - сухофрукт, при
следующем соотношении компонентов, мас. %.
сухофрукт - 25,0-35,0; плоды орехоплодных
культур - 25,0-35,0; ваниль - 1,0-4,5; финики
- остальное. В качестве сухофрукта включает
сушеные фрукты из абрикоса, сливы, яблока,
персика, винограда, апельсина, ананаса, вишни,
граната, груши, арбуза, дыни, инжира, черешни
и/или хурмы. В качестве плодов орехоплодных
культур включает грецкие орехи, бразильские
орехи, кешью, очищенный миндаль, очищенные
ядра абрикоса или фундук. Сухофрукты и плоды
орехоплодных культур нарезаются ломтиками.
Сладости с сухофруктами также содержат
ингредиент функционального назначения и
плоды орехоплодных культур. Дополнительно
содержит финики без кожуры с 30-50%
влажностью, ваниль, а в качестве ингредиента
функционального назначения - сушеные ягоды,
при следующем соотношении компонентов,
мас. %. сушеные ягоды - 25,0-35,0; плоды
орехоплодных культур - 25,0-35,0; ваниль - 1,04,5; финики - остальное. В качестве сушеных

ягод содержит сушеную землянику, ежевику,
кизил, шиповник, клубнику, клещевины и/или
смородины. В качестве плодов орехоплодных
культур включает грецкие орехи, бразильские
орехи, кешью, очищенный миндаль, очищенные
ядра абрикоса или фундук. Сушеные ягоды
и плоды орехоплодных культур нарезаются
ломтиками.
Расширяется ассортимент сладостей с
сухофруктами.
____________________

(51) 2021.01
(11) 642
(13) Y
A47G 19/00
(21) AM20210037Y
(22) 18.05.2021
(72) Тигран Арутюнян (AM)
(73) Тигран Арутюнян, 2001, Ванадзор,
Вардананц 84, кв. 41 (AM)
(54) Стакан для одноразового использования
(57) Изобретение относится к тарам для напитков,
в частности, к стаканам для одноразового
использования, в которых возможно без
смешивания друг с другом держать два
компонента и смешивать их до открытия тары.
Стакан для одноразового использования
содержит закрывающийся крышкой корпус,
разделенный на две камеры посредством
герметичной
пленки.
На
дне
корпуса
выполнена полость, задняя стенка которой
соприкасается с пленкой. В одном из
вариантов осуществления задняя стенка
полости выполнена гофрированной. В другом
из вариантов осуществления задняя стенка
полости выполнена из эластичного материала.
Расширяются функциональные возмож
ности стакана, 4 ил.
____________________
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№

09/2

Опубликованные заявки на получение
патента на изобретение
(51) 2021.01
(13) A
H02K 47/00
(21) AM20200068
(22) 07.08.2020
(71) Сурен Киракосян, 0040, Ереван, ул. Ачаряна,
д. 20, кв. 21 (AM)
(72) Сурен Киракосян (AM)
(54) Система получения электроэнергии
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

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

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

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

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
16.09.2021

№

09/2

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 07-02
(11) 563
(13) S
(21) 20210011		
(22) 06.04.2021
(72) Абдoлрахим Абдoлрахим Мир Заде (AE)
(73) ООО “БАСМАТ АЛ ХАЯТ ХАУСХОУЛД
ОФФЛАЙНСИЗ” (AE)
(74) А. Хачикян
(54) Кастрюля с дизайном в виде пламени
____________________

(51) 07-02
(11) 564
(13) S
(21) 20210012		
(22) 06.04.2021
(72) Абдoлрахим Абдoлрахим Мир Заде (AE)
(73) ООО “БАСМАТ АЛ ХАЯТ ХАУСХОУЛД
ОФФЛАЙНСИЗ” (AE)
(74) А. Хачикян
(54) Кастрюля с черным дизайном
____________________

(51) 09-03
(11) 565
(13) S
(21) 20210015		
(22) 27.04.2021
(72) Гнел Назанян (AM)
(73) ООО “Эдна”, Ереван, проспект Гая 5, кв. 30 (AM)
(54) Коллекционная коробка для чаев со
стеблем (2 варианта)
____________________
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№

09/2

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

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

CH
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

Շվեյցարիա
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

GD
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

Գրենադա
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
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KW
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

Քուվեյթ
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

NO
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

Նորվեգիա
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

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

№

09/2

Հանրապետություն
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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