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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 3273 (13) A
A23C 9/00
A23L 1/00

(21) AM20180070 (22) 18.06.2018
(72) Ֆլորա Տխրունի (AM), Քրիստինա 
Կարապետյան (AM), Աշոտ Սաղյան (AM), 
Ծովինար Բալաբեկյան (AM), Տատյանա 
Խաչատրյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա գիտա-
արտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0056, 
Երևան, Գյուրջյան 14 (AM) 
(54) Արգինին   արտադրող   Lactobacillus 
rhamnosus   БТК  20-12  մանրէների  շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխ նո լո գիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կաթնա-
թթու արտադրող Lactobacillus acidophilus NG-1 
մանրէների շտամին, որը կարող է կիրառվել 
ֆունկցիոնալ նշանակության կաթնամթերքների 
և պրոբիոտիկ դեղաձևերի արտադրության 
համար: 

Lactobacillus acidophilus NG-1 մանրէների 
շտամը (ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոնի «Մանրէների 
Ավանդադրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ 
MDC 9621) անջատվել է առողջ մարդու 
աղիքային համակարգից: 

Ընդլայնվում է պրոբիոտիկ շտամների 
տեսականին, շտամն արագ բազմանում է, ունի 
կաթնաթթվի բարձր արտադրողականություն:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3274 (13) A
A61C 13/00

(21) AM20180106 (22) 28.09.2018
(72) Սլավիկ Ավագյան (AM) 
(73) Սլավիկ Ավագյան, 3001, Շիրակի մարզ, 
Արթիկ, Տոնականյան 34, բն. 15 (AM) 
(54) Հանովի ատամնապրոթեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրթոպեդիկ ստոմա-
տոլոգիային, մասնավորապես` ատամնա-
պրոթեզներին:

Հանովի ատամնապրոթեզն ունի ատամ-
նա բուժական ակրիլային պլաստմասսայից 
պատրաստված իրան: Լրացուցիչ ունի 
ատամնաբուժական ակրիլային նյութից պատ-
րաստված ծծակներ: Ծծակն ունի սֆերիկ 
մակերևույթով ճկուն իրան և պոչամաս: 
Պրոթեզի իրանի կողային պատերին 
կատարված են յուրաքանչյուր ծծակի իրանին և 
պոչամասին համապատասխանող գլանական 
հանվածքներ և խուլ անցքեր:

Ապահովվում է պրոթեզի անշարժությունն 
ու երկարակեցությունը, 5 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3275 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20180115 (22) 02.11.2018
(72) Հելեն Ազարյան (AM) 
(73) Հելեն Ազարյան (AM) 
(54) Մաշկի լուսածերացման համալիր բուժման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կոսմետո-
լոգիային, և կարող է կիրառվել մաշկի 
լուսածերացման համալիր բուժման համար:

Գյուտի համաձայն հիալուրոնաթթվի պատ-
րաստուկը հավաքում են թրոմբոցիտներով 
հարուստ շիճուկի հետ՝ յուրաքանչյուրից 
1,5-ական մլ դեղաչափով 1 ներարկիչի մեջ 
և ներարկում ներմաշկային` 1,5-ական մլ 
դեմքի 2 կողմում։ Գյուտի իրականացման 
նախընտրելի տարբերակի համաձայն որպես 
հիալուրոնաթթվի պատրաստուկ կիրառում են 
Հիալռիպեյր-04 «Hyalre pa ir» բիոռեպարատը։

Ապահովվում է մաշկի մորֆոլոֆունկցիոնալ 
ցուցանիշների վրա արտահայտված դրական 
ազդեցություն՝ բարձրացնելով հիվանդի կյանքի 
որակը:  
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(51) 2019.01 (11) 3276 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20180116 (22) 02.11.2018
(72) Հելեն Ազարյան (AM) 
(73) Հելեն Ազարյան (AM) 
(54) Բլեֆարոպտոզի պահպանողական բուժ-
ման եղանակ Գլիատիլինի կիրառմամբ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կոսմե-
տոլոգիային, և կարող է օգտագործվել 
որպես բոտուլինոտոքսինի Ա տիպի (ԲՏԱ)-ի 
գերդոզավորման կամ ներարկման բարդության 
հետևանքով առաջացած բլեֆարոպտոզի 
պահպանողական բուժման եղանակ:

Առաջարկվող եղանակը հիմնված է 
Գլիատիլինի կիրառման վրա, ըստ որի  ԲՏԱ-ով 
մշակված մակերևույթի շրջագծի երկարությամբ 
երկօրյա ընդմիջումներով, 3-7 անգամ 
կատարում են Գլիատիլինի ներմկանային 
ներարկումներ՝ 0,3մլ չափաբաժնով, միմյանցից 
1-1,5 սմ հեռավորությամբ: 

Ապահովվում է վերին կոպի մկանի 
ֆունկցիոնալ ակտիվության անհամեմատ 
արագ և արդյունավետ վերականգնումը:  
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 25-03 (11) 490 (13) S 
(21) 20180057  (22) 28.12.2018
(72) Երվանդ Կարգանյան (AM), Արտակ 
Ամիրխանյան (AM) 
(73) «Մեգա-Սվետ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Փոխագուցավոր կայմասյուն
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

(210) 20180036 (111) 28523
(220) 17.01.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 17.01.2028
(730) «Էկոմիքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Բաբաջանյան 
60/2, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, գազարագույն և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինանյութի առևտուր:
____________________

(210) 20180193  (111) 28524
(220) 12.02.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). մրցույթ-
ների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. մարմնամարզության 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ուսուցում. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. մանկապարտեզներ 
(կրթություն). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկա-
ցում. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմա կերպում և անցկացում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում:

____________________

(210) 20180194  (111) 28525
(220) 12.02.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). մրցույթ-

ների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. մարմնամարզության 
ուսուցում. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
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(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. մանկապարտեզներ 
(կրթություն). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մա կերպում և անցկացում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում:

____________________

(210) 20180195  (111) 28526
(220) 12.02.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). մրցույթ-
ների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակ-
չական ծառայություններ. մարմնամարզու-
թյան ուսուցում. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 

տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. մանկապարտեզներ 
(կրթություն). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. կրթության գիշեր-
օթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում:

____________________

(210) 20180197  (111) 28527
(220) 12.02.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակ-
չական ծառայություններ. մարմնամարզու-
թյան ուսուցում. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազ-
մակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. մանկապարտեզներ 
(կրթություն). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
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գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մա կերպում և անցկացում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում:

____________________

(210) 20180198  (111) 28528
(220) 12.02.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.02.2028
(730) «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. մարմնամարզու-
թյան ուսուցում. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. մանկապարտեզներ 
(կրթություն). գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. կրթության գիշեր-

օթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում:

____________________

(210) 20180459 (111) 28529
(220) 27.03.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 27.03.2028
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գոր ծական հասարական կազ մակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում, կրկնօրինակում, 
կինոստուդիաների ծառայություններ, միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում, համերգների կազ-
մակերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմակերպում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայիններից, շոու 
ծրագրեր:

____________________

(210) 20180461  (111) 28530
(220) 27.03.2018 (151) 26.02.2019
    (181) 27.03.2028
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(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմա կերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում, կրկնօրինակում, 
կինոստուդիաների ծառայություններ, միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում, համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմա կերպում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայինների, շոու 
ծրագրեր: 

____________________

(210) 20180554 (111) 28531
(220) 09.04.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 09.04.2028
(730) «Հաշվապահների և աուդիտորների 
ուսումնախոհրդատվական կենտրոն (ՀԱՈՒԿ)» 
ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր ՎՇ, Վաղարշյան 12, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «ՀԱՇՎԱՊԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ, 
հաշվապահական ծառայություններ, խորհրդա-
տվություն հարկային օրենսդրության ոլորտում, 
հաշվապահական հաշվառման վարում.

դաս 41. դասընթացների կազմակերպում:
____________________

(210) 20180615  (111) 28532
(220) 17.04.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 17.04.2028
(730) Քլաբսիքսթին ար ընդ դի լիմիթեդ, CY 
(442) 02.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. արծնուկ-

ներ. ներկանյութեր ըմպելիքների համար. 
սննդային ներկանյութեր (ներկանյութ). 
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային 
ներկեր. ալյումինի փոշի գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների համար. 
ասբեստային ներկեր. հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր 
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի 
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). 
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի 
լաք. սև լաք. աուրամին. մանրէասպան 
ներկեր. բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. հակակոռոզիական 
ժապավեններ. կանադական բալզամ 
(բալասան). ներկանյութեր կարագի համար. 
ներկանյութեր գարեջրի համար. բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկեր փայտանյութի կամ փայտի համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). լաքեր 
բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի 
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ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ). 
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ). 
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված 
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական 
իրերի համար. կապարի շպար. գազի մուր 
(ներկանյութ). պաշտպանական նախա-
ներկային պատվածքներ տրանսպորտային 
միջոցների շրջանակների (շասսիների) 
համար. ներկանյութեր կոշիկների համար. 
կրակաթ. տպագրական մածուկներ (թանաք). 
կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան կարմիր. 
բևեկնախեժ. ներկանյութեր. ներկանյութեր 
ածիկից. միջոցներ փայտանյութը պաշտ-
պանելու համար. կոպալ (բուսական խեժ). 
անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար. 
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. 
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. 
արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական 
ներկեր. ներկեր կենդանիների խարանման 
համար. ներկերի սիկատիվներ (չորացման 
ուժեղարարներ). ներկանյութեր մորթիների 
համար. պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող 
նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). 
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ 
(պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության 
համար. շելլաք (գոճխեժ), կարմրախեժ. 
բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. տպագրական ներկեր կլիշեների 
պատրաստման համար. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո 
(ներկանյութ). կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. ներկանյութեր լիկյորների համար. 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական 
փոշիներ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպա-
տակների և տպագրության համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղ-
ների համար. կապարի սուսր. թուղթ զատիկի 

ձվերը ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). 
քրքում (զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ 
(հոտավետ խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր 
լաքերի   համար.   տիտանի   երկօքսիդ 
(գունա նյութ). բաղադրություններ ժանգի 
դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. ներկանյութեր 
փայտանյութից. ներկիչ էքստրակտներ 
փայտանյութից. կարբոնիլ փայտանյութը 
պահպանելու համար. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենա-
ների համար. մակերևույթները բուսածած-
կույթից պահպանող ներկապատվածքներ. 
տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար լցված քարթրիջներ. 
բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). կարկատան-
ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարելու 
համար. յուղաներկեր նկարչության համար. 
սննդային թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ 
լցված սննդային ներկերով. նշիչների տեսքով 
գունանյութեր կահույքի վերականգնման 
համար.

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 վերականգնող օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի 
յուղ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. աղեր սպիտակեցման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. բուրավետ փայտանյութ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր 
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եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. 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. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա, մաքրելու համար 
սոդա. մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի 
համար. մոմեր կաշվի համար կրեմներ կաշվի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ատամի մածուկներ, ատամի 
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. 
ալմաստի փոշի (հղկանյութ). կենցաղային 
հակաստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. 
նարդոսի ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի 
ջուր. օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. 
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող 

մոմ. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). 
եթերային յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան 
յուղ. կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հելիոտրոպին. 
կոսմետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի 
յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար. վարդի յուղ. 
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. պատրաստուկներ գործվածքները 
կոկելու (օսլայելու) համար. անանուխի 
էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. 
շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. 
պեմզա (չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրա-
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետաց-
ման համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջուր. 
մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման 
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համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե 
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու 
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ 
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. 
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչ-
ներ (եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. պատ-
րաստուկներ ներկերը հեռացնելու   համար.   
հոտազերծիչներ   մարդու   կամ կենդանիների 
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռո ցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ 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 հեռացման համար. ժել 
ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանի-
ների համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքենրի համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտա կեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ անձնական հիգիե-
նայի կամ հոտազերծման համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սպիտակեցնող (գունազրկող) միջոցներ 
կենցաղային նպատակների համար. մերսման 
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մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար.

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. 
փայտի տաշեղ (մարխ) վառելու համար. 
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի 
սահումը արգելակող պատրաստուկներ. 
մոմեր Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
թանձր քսուքներ զենքի համար. կապակցող 
բաղադրություններ ավլելու, սրբելու համար. 
վառելափայտ. փայտածուխ (վառելիք). 
մոմեր լուսավորման համար. քարածուխ 
բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված 
(վառելիք). փայտանյութի բրիկետներ. 
վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ փոշիացված 
խառնուրդներ. կարնաուբի մոմ (արմավենու 
մոմ). ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). 
քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառելանյութ. 
յուղեր կոշիկները 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 շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից 
հանելը հեշտացնելու համար. ճրագու. 
պատրաստուկներ փոշին մաքրելու համար. 
լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման համար. 
վառելիք լուսավորման համար. քսայուղեր. 
նավթային վառելիք. եթեր նավթային. լիգրոին 
(վառելանյութ). պատրույգներ մոմերի համար. 
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական 
նպատակների համար. դիզելային վառելիք. 
վառելիքային գազ. նավթագազ. գազոլին 
(չզտած բենզին). քսուքային գրաֆիտ 
(գրաքար). յուղ քարածխային խեժից. 
քարածխային յուղ. յուղեր քարե կամ աղյուսե 
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող 
յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական. սոյայի 
յուղից պատրաստուկներ այրուկը կանխելու 
նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակելու 
համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր 
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար. 
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբարուկի 
յուղ արդյունաբերական նպատակների համար. 

նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. օլեին. լեռնային մոմ 
(օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝ 
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին 
(բնաճարպ), բրդաճարպ, լանօլին. արևածաղկի 
ձեթ արդյունաբերական նպատակների համար. 
գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակցող 
բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր 
գործվածքների համար. շարժիչային վառելիք. 
կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր 
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին 
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր. 
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ 
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու 
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. 
յուղեր ներկերի համար. գեներատորային 
գազեր. մեքենայի յուղ. անուշահոտ մոմեր. 
էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառելիք). 
աբեթ. փոշին կլանող բաղադրություններ. 
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք. 
քսիլենային վառելիք. դահուկների քսուքներ. 
լանոլին կոսմետիկական միջոցներ արտադրելու 
համար. մեղրամոմ կոսմետիկական միջոցներ 
արտադրելու համար.

դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. սպիտա-
կուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
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ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. հակա-
կոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժա կան 
նպատակների համար. օշարակներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 

սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար. 
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական հակա-
բեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
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աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաս-
տուկներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հակասպորային պատ-
րաստուկներ. վիրախծուծներ, 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 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
թանզիֆ վիրակապերի համար. լուծողական 
միջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկա կան 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. բուժիչ յուղեր. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի  յուղ դեղագործական նպատակ-
ների համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
խոնավածուծ բամբակ. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). հաբեր հազի դեմ, յույուբա. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 

համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտ-
ներ) (միջատասպաններ). կաթնային ֆեր-
մենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. լոսյոններ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
խմորիչներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո օրգա-
նիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործա-
կան նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու 
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. 
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանա-
բուժության համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
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հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. միջոց-
ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատիճներ դեղա-
գործական նպատակների համար. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. միջոցներ ոտքերը քրտնելու 
դեմ. արյան պլազմա. թույներ. կալիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. պիրետրումի 
փոշի. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. քվասիա 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
ազոտաթթվական հիմնային բիսմութ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
սարսապարիլ բժշկական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի 
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ 
միջոցներ, տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-

տուկներ). բժշկական մոմեր, դեղամոմեր. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կարբոնիլ (հակամակաբուծային 
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաուստիկներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
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պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա-
գործական նպատակների համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման 
համար. գխտորաթթու դեղագործական 
նպատակների համար. վազելին բժշկական 
նպատակների համար. խաղողաշաքար 
(գլյուկոզա) բժշկական նպատակների համար. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակ-
ների համար. գերչակի յուղ բժշկական 
նպատակ ների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
բժշկական նպատակների համար. յոդ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իզոտոպներ բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ անաս-
նա բուժական նպատակների համար. քիմիա-
կան ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 

ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. ամինա-
թթուներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
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ներից բժշկական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակներով. 
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ, 
ախտահանիչներ. վիրաբուժական սոսինձ. 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. պատրաս-
տուկներ կորյակային հիվանդությունները 
բուժելու համար. բուժական անասնակեր 
կենդանիների համար. ախտորոշիչ պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. բամբակյա փայտիկներ բժշկական 
օգտագործման համար, բամբակյա տամպոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանկա կան 

սննդային խառնուրդներ. կաթի փոշի 
երեխաների համար. հյուսվածքապատվաստ-
ներ (կենդանի հյուսվածքներ). կոլագեն 
բժշկական նպատակների համար. բուսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. դեղագործական 
ապրանքներ. միկրոօրգանիզմներից պատրաս-
տուկներ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. սեռական տոնուսը 
բարձրացնող ժելեր. իմունախթանիչներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. նախապես 
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ-
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ բուժական. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդիկու-
լիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
բուժական մերսման մոմեր. ասաիի փուշու 
հիմքի վրա սննդային հավելումներ. 
վիտամինային հավելումներով սպեղանալաթեր. 
սննդային հավելումներ կոսմետիկական 
ազդեցությամբ. նիկոտինային ծամոն (խեժ) 
ծխելուց հրաժարվելու համար. նիկոտինային 
սպեղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա-
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
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պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական ծայրա-
փողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 
համահալվածք), մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար, դռների մետաղական 
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա-
փակիչներ, մետաղական տափօղակներ. 
մետաղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական 
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ. 
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա-
վանդակների համար, ձողեր մետաղական 
ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլիցինիում). 
շղթաներ անասունների համար. երկեղջյուր 
զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք). մետա-
ղական զրահապատվածք. մետաղական 
փականքներ տուփերի համար. մետաղական 
հեղույսներ. բալոններ (մետաղական 
պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ 
հեղուկ օդի համար. ճանաչման մետաղական 
ապարանջաններ. պողպատասալեր. կարծր 
զոդանյութեր. մետաղական կցաշուրթեր. 
բրոնզե տապանաքարեր. բրոնզից 
պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղծա-
գործություն). ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար. 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական 
միացքներ մետաղաճոպանների համար. 
կադմիում. կախովի կողպեքներ. մետաղական 

թիթեղիկներ սեպապնդման համար. 
մետաղական ծայրապանակներ զբոսանքի 
գավազանների համար. մետաղական 
տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. 
մետաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող 
մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների 
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
պատուհանի բլոկներ, պատուհանի անվակներ, 
պատուհանի հոլովակներ. մետաղական 
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի համար. պայտի մեխեր. 
մետաղյա ցցեր, մետաղյա առանցքներ. քրոմ. 
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական 
երիթակներ, մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա 
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր, 
հարդարման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. 
չմշակված կոբալտ. մետաղյա նյութեր 
երկաթուղիների ռելսուղիների համար. 
մետաղական սյուներ կառուցվածքների համար. 
ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա 
բեռնարկղեր (պահպանման, պահեստավորման 
և փոխադրման համար). մետաղյա զուգառելսեր. 
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն). 
զնդաններ. կցվանքային մետաղական 
մակադրակներ կտուրների ջրամեկուսացման 
համար. խողովակների մետաղական 
արմունկներ, խողովակների մետաղական 
ճյուղավորումներ. մետաղական դռներ. 
գոտիները ձգելու մետաղական հարմարանքներ. 
մետաղական սեղմակներ (պահանգներ). 
մետաղյա կեռեր կաթսայիկների համար. 
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն 
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
լարեր սովորական մետաղներից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե 
օղակներ. անջրանցիկ մետաղյա ամրակապեր. 
մետաղական պահեստարաններ սեղմված 
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի 
քերակներ կեղտը կոշիկի ներբաններից 
հեռացնելու համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
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պտուտակներ, մետաղական պտուտամեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. 
մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ, 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ռելսեր. պատու-
հանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. 
դռները փակելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. 
ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական 
մետաղական ամրան. բույթեր (երկաթեղեն 
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական 
փականքներ, բացառությամբ էլեկտրականների, 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. գալենիտ (հանքանյութ). 
կապարակնիքներ. գերմանիում. մետաղական 
հողմացույցներ. լեռնագնացների կոշիկների 
սեպեր, լեռնագնացների կոշիկների երկաթե 
մեխեր. մետաղական կաղապարներ սառույցի 
համար. յուղելու ներագույցներ. մետաղական 
ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ, 
զսպանակավոր փականեր. ինդիում. 
մետաղական խորհրդանշաններ տրանսպոր-
տային միջոցների համար. մետաղական 
շերտավարագույրներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված արույր. արտաքին մետաղական 
շերտավարագույրներ, արտաքին մետաղական 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական հենա-
հարթակներ հրթիռների արձակման համար. 
մետաղական կավարամածներ. մետաղական 
խարտուք. մետաղյա սանդղահեծաններ 
(սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ). 
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ 
պատուհանների միջակապեր. մետաղական 
անվակներ մահճակալների համար, 
մետաղական անվիկներ մահճակալների 
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումներ 
(պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). 
մագնեզիում. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմօղակներ 
կոթերի, բռնակների համար. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. 
մետաղական տակդիրներ բեռների 

փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական 
հենահարթակներ բեռների տեղափոխման 
համար, մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). մետա-
ղական ծածկարաններ (շինարարություն). դռան 
մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական 
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. 
գործվածքներ մետաղալարից. հրակիր 
մետաղներ. մետաղական անվակներ կահույքի 
համար, մետաղական անվիկներ կահույքի 
համար. ագուցավոր մետաղական ցցեր. 
մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինա-
րարություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական  մակադրակներ ջրամեկուսաց-
ման համար. տների լույս չարձակող 
մետաղական համարներ. փակոցափեղկեր 
մետաղական. մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղական զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ 
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական 
պանելներ. պատերի շինարարական 
մետաղական երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-
կախիչներ հագուստի համար. մետաղական 
գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ 
փականքների համար. մետաղական սյուներ. 
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական 
հոլովակներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների 
համար. մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտա-
րակներ. դռան մետաղական բռնակներ. 
մետաղական գամեր. մետաղական դարբասներ, 
մետաղական ճակատամուտք. դռների 
մետաղական լողաթներ, դռների մետաղական 
ժապավեններ. պողպատե տափակ 
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական 
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանա-
լիների համար. մետաղական հեռագրասյու ներ. 
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ 
մետաղական հեծաններ. հավաքովի 
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մետաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն 
փոքր իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ 
մեխանիկական, մետաղական նշաններ. 
մետաղական միացքներ խողովակների համար. 
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). փաթեթավորման մետաղական 
տարողություններ. մետաղական պահեստա-
րաններ. դռան մետաղական շեմեր. 
չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետաղական 
ազդանշաններ. շարժական մետաղական 
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նեցուկներ, մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկերներ. 
զանգուլակներ կենդանիների համար, 
զանգակներ կենդանիների համար. 
զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ. 
մետաղալար զոդման համար. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի, մետաղական կափույրներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետ-
ներ. ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ. մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ. պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 

մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. սովորական մետաղներից 
պատրաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթա-
վորման համար. մետաղական թելեր 
կապկպվածքի համար. մետաղական 
տակառիկներ. տակառների մետաղական 
օղագոտիներ, տակառիկների մետաղական 
օղագոտիներ. մետաղական տակառներ. 
մետաղական լողավազաններ (կառուցվածքներ). 
մետաղյա շինանյութեր. կաղապարամածներ 
բետոնի համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար, շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների 
տեղափոխման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռները 
փոխադրելու համար. մետաղական կիսան-
դրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետա-
ղական հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. 
մետաղական սեղմակներ ճոպանների, 
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների 
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղա-
տնտեսական նպատակների համար. դռները 
բացելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
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շինարարական մետաղական սալիկներ. 
հատակի մետաղական սալեր. մետաղական 
դամբարաններ. մետաղական ֆուրնիտուր 
դագաղների համար. մետաղական բեռնատար 
տակդիրներ. բեռնման մետաղական եզրա-
չափքեր երկաթգծերի վագոնների համար. 
մետաղական հոդակապեր. շինարարական 
մետաղական հիմնակմախքներ. դռան 
մետաղական շրջանակներ. մետաղյա նյութեր 
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոցներ. 
մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական 
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական 
պահեստարաններ. մետաղական ճոպաններ. 
մետաղական քիվեր. քիվերի մետաղական 
բեկվածքներ, քիվերի մետաղական մոլդինգներ. 
մետաղական անկյունակներ. մետաղական 
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածք-
ներ. մետաղական անվիկներ բացովի դռների 
համար. մետաղական կափարիչներ 
դիտահորերի համար. մետաղական 
տանիքապատվածքեր. կեռեր հերձաքարն 
(շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն 
իրեր). հագուստի կախարանների մետաղյա 
կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար. 
մետաղական բաքեր. սանդուղքների 
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան 
մետաղական խողովակներ. ճկուն 
խողովակները փաթաթելու ոչ մեխանիկական 
թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչ 
հարմարանքներ անձեռոցիկների կամ 
սրբիչների համար. ջրմուղի խողովակների 
մետաղական փականներ. շինարարական 
մետաղական փայտամածներ. մետաղյա 
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական 
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. 
կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողո վա-
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. 

մետաղական ցանկապատեր. ճկուն 
խողովակները փաթաթելու մետաղական ոչ 
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ 
պորտֆելների համար, մետաղական 
փականքներ պայուսակների համար. 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
շինարարական մետաղական պանելներ. 
արձանիկներ սովորական մետաղներից. 
մետաղական ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետա-
ղական ձուլակաղապարներ. մետաղական 
տապանասալեր. մետաղյա մահարձաններ. 
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի 
համար. գերեզմանների մետաղական 
կոթողներ. մետաղական հուշատախտակներ. 
բուխարիների մետաղական ցանցեր, 
վառարանների մետաղական ցանցեր. 
մետաղական կանգադարակներ տակառների 
համար. մետաղական ֆուրնիտուր 
մահճակալների համար. դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային 
վթարային մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա սնդուկներ. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ, 
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց-
ման մետաղական համարանշաններ, համարի 
գրանցման մետաղական թիթեղներ. կերմետներ 
(խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարահալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ 
հայտարարությունների համար. կառանման 
մետաղական տակառներ. ծխնելույզի 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա-
փոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների 
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման 
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետա-
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակաշարերի համար. ճնշումային 
մետաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի 
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մետաղական խցիկներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղյա 
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ 
(անիվների բլոկավորման կալուններ). 
պղպատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան 
մետաղական ցանցեր. լեռնագնացների 
մետաղական կեռեր. երկաթե տակդիրներ 
բուխարիների վառելափայտի համար. 
թռչուններին վանող հողմային մետաղական 
սարքեր. մետաղական վանդակներ վայրի 
գազանների համար. փոշենման մետաղներ. 
հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. կանաչով 
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական 
կառուցվածքներ). մետաղական ախոռներ. 
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի 
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա-
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի 
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր 
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բա ցելու 
համար. ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. պատերը 
երեսապատելու մետաղական սալիկներ. 
մետաղական սալեր ճանապարհի ծածկերի 
համար. շինարարական մետաղական սալեր. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. ֆոտո-
գալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. 3D – տպագրության 
համար մետաղական փոշի և նրբաթիթեղ. 
մետաղական կեռիկներ պատուհանների 
համար. դռների մետաղական հենարաններ. 
տանիքների մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. մետաղական ճաղաշարքեր. 
երեսպատման մետաղական պատվածքներ 
կառուցատարրերի համար. շիկագլոցված 
պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. 
շերտահանված մետաղյա ձողեր. ձգված և 
ողորկված մետաղյա ձողեր. պայուսակների 
մետաղյա կախիչներ. մետաղյա նեցուկներ 
կահույքի համար. մետաղյա պիտակներ. 
մետաղյա կանիստրներ (ջրամաններ). 
մետաղյա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար. 
մետաղյա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). 

մետաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու 
համար. մետաղյա մեխեր կոշիկների համար. 
կոշիկների մետաղյա կրնկատակեր. 
էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. 
մետաղյա ծալովի դռներ. մետաղյա ձուլածոներ 
շինությունների համար. բուխարիների 
մետաղյա դարակներ. տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մետաղական 
թեք հարթակներ. սովորական մետաղներից 
խաչելություններ, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. մետաղյա զսպանակավոր դռներ. 
նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչ-
ներ (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարու րակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակ-
ներ, գունադանակներ (գույները խառնելու). 
մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). կաս-
տետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքի շարժակով հորատներ. 
դուրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու 
համար. անասուններին խարանելու գործիքներ. 
անասուններին խուզելու դանակներ. մեծա-
մեխի կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի 
դուրեր. սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). մակերևույթները մաքրելու 
կտրոցներ (ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. 
նրբունելիներ. փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). քլունգներ. խծուծմանդուրեր. 
գրչահատ դանակներ. քարի հետ աշխատելու 
մուրճեր. նրբասղոցներ. քերադանակներ. 
երիթակների անցքահատներ. արդուկման 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ). որսորդական դանակներ. ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշիկի 
կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար). 
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. 
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սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). թանձր նյութերը կտրելու 
մկրատներ, փականագործի մկրատներ. 
կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. 
կացիններ. սեղանի պատառաքաղներ. ռան-
դաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
բանջարակտրատիչներ. եղունգների ունե-
լիներ, եղունգների կծաքցաններ. խողովակա-
հատիչներ(ձեռքի գործիքներ). կտրող 
գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. դանակավոր 
իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գդալներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը խտացնելու 
համար տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
դրոշման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
թիակներ (այգեգործություն), գոգաթիակներ 
(այգեգործություն). ծեփիչներ. բույսերի 
վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. 
ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի գործիք-
ների մասեր). լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). սրող գործիքներ. սրելու գործիք-
ներ. սայրեր սրելու գործիքներ. գայլիկոնիչներ. 
թեփուկները հեռացնելու դանակներ. խոշոր 
մոլախոտերի կուլտիվատորներ (ձեռքի 
գործիքներ). էտոցներ. այգեգործական կոր 
մկրատներ. պատվաստման դանակներ. 
թփահատներ (գործիք). ծլեպները հեռացնելու 
ունելիներ. մազազերծման նրբունելիներ. 
ծովային ճոպանաքանդիչներ. հորատ-
ներ ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դրոշմատպման սարքեր (ձեռքի 
գործիք ներ). գործիքների հավաքակազմեր 
ոտնահարդարման համար. ածելիների 
պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). 
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր (ձեռքի 
գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտելու 
մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար. 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 

մատնեքա հանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու 
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր 
(տապարներ). կտրատելու հարմարանքներ. 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր 
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). 
քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. պատվաստի 
դանակներ. ագույցներ ատաղձագործական 
կամ տակառագործական աշխատանքների 
համար. ածելիների սայրեր. սայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
լծանակներ (դեկալծակներ). մաչետե. 
թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). կռաններ. քարտաշի մուրճեր. 
հատիչներ. մետաղական ժապավենները 
ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկավոր 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). դրամահավաք 
հարմարանքներ. սանդեր տրորելու համար 
(ձեռքի գործիքներ). պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. համարներ փորագրելու 
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. 
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 (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. 
վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի 
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գործիքներ). սղոցների շրջանակներ. 
գզող հարմարանքներ (ձեռքի գործիքներ). 
այգեգործական կոր դանակներ. մանգաղներ. 
հեղուկների պարզվածքազատման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիքներ). 
ոչ էլեկտրական պտուտակահաններ. 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի 
ծայրեր (ձեռքի գործիքներ). խողովակներ 
կտրելու գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով 
կառավարվող գյուղատնտեսական գործիքներ. 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ, ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սրեր, թրեր. սուսերներ, 
թրադաշույններ, եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական 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). խուզելու 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). արդուկներ. 
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ 
(գործիքներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի 
գործիքներ). 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 
գործիքներ). ականջ դակելու գործիքներ. 
մազազրկման 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 

թարթիչները ոլորելու համար. թեք (անկյան 
տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. փոցխեր 
գոլֆի արահետները խնամելու համար. 
բուխարիների փուքսեր (ձեռքի գործիքներ). 
ապարատներ դաջվածքի համար. զմռնիտի 
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի 
գործիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). էջատման մամլակներ 
(ձեռքի գործիք). ոչ էլեկտրական ատրճանակ-
ներ կարի անթափանցիլիության համար, ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարերը խցելու 
համար. մետաղալարերի ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիք). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար, եզրակներ 
հատելու ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու 
ասեղներ. մածկիչներ նկարիչների համար. 
դուրեր քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ 
և դանակներ. սեղանի մանկական գդալներ, 
սեղանի պատառաքաղներ և դանակներ. 
քերակներ դահուկների համար. ձեռքով 
կառավարվող ձեռքի գործիքների մետաղական 
կոթեր. դանակների կոթեր. գերանդիների 
մետաղական կոթեր. ձեռքով կառավարվող 
պարուրաձև բանջարակտրատիչ ներ. 
բանջարա մաքրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակ ներ դուրսհանովի սայրով. մազ հյուսող 
էլեկտրա կան գործիքներ. ներկեր խառնելու 
փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող 
ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող դանակներ. մրգի 
միջուկը հանելու դանակներ. խոհանոցային 
մանդոլիններ. 

դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. 
երկաթուղային կցիչներ. կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. օդային փոխակրիչներ. օդային 
տրանսպորտային միջոցներ. օդապարիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). կախոցների մեղմիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
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համար. ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց 
պաշտպանող հարմարանքներ տրանս-
պորտային 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 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
լաստանավեր. բեռնախցիկներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դիրիժաբլներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. երկաթուղային շարժակազմերի 
անիվների կալանդների կատարներ. 
ոլորալիսեռներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նավիրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային 
սարքվածքներ նավերը կառավարելու համար. 
սարքվածքներ նավերը զատելու համար. թեք 
նավարաններ նավերի համար. պտուտակային 
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր. 
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. 
հանքային ձեռնասայլակների անիվներ. 
հեծանիվներ. հենակներ հեծանիվների համար. 
երկաթուղային վագոնների սայլակներ. նավա-
մակույկների մակույկահեծաններ. ցեխից, 
կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ 
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. 
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների քարտեր, բացառությամբ 
շարժիչների. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
անվակունդեր. շղթաներ հեծանիվների համար. 
անդամալույծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր 
(կցանավեր). մակույկներ. բեռնատար 
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար. 

ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. ղեկեր. 
շարժակազմեր ֆունիկուլյորների համար. 
երկաթուղային շարժակազմեր. ծխատար 
խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկ-
ներ. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ. երկաթուղային տրանս-
պորտային միջոցների թափարգելներ 
(բուֆերներ). հիդրավլիկական համակարգեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների ղեկեր. քնամահճակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ողնակողեր (նավերի). հեծանիվների դողեր. 
հեծանիվների ատամնանիվներ. արգելակներ 
հեծանիվների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվակունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
պոմպեր հեծանիվների համար. հեծանվային 
անվաճաղեր. հեծանիվների անիվներ. թամբեր 
հեծանիվների համար. մոտոցիկլետների 
կանգնակներ. ատամնավոր փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. լողուն դրագներ (նավեր). երկաթուղա-
սայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. կցորդիչների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պարաշյուտներ. դողածածկաններ. 
տրանսպորտային միջոցների հակակշիռներ 
անիվների հավասարակշռման համար. 
տիեզերական ապարատներ. նավերի կայմա-
սարքեր (ծովային նավատորմիղ). սռնիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. սռնիների 
վզիկներ. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
պահպանական ցանցեր հեծանիվների համար. 
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի (անիվների) թասակներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի ամրակապեր. 
ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-սառնա-
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րաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). շարժիչ-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. նավախելի թիեր. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. լուսանցույցներ. հիդրո ինքնաթիռներ. 
հիդրոպլաններ. ննջավագոններ. շոգեշարժ ներ. 
լոկոմոտիվներ. քարշուժային շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ուժային 
մեխանիզմներ 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. 
օմնիբուսներ. թիեր կանոեի համար. 
հողմապակիներ. անվադողերի բութակներ. 
պահպանաշերտեր անվադողերը վերա-
կանգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր. 
կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնա-
խցիկներ դահուկների համար. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ բեռների 
փոխադրման համար. մանկասայլակներ. 
պատյաններ մանկասայլակների համար. 
մանկական սայլակների հետգցովի թափքա-
ծածկեր. պտուտակային շարժասարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր. 
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար. 
վերելակներ լեռնագնացների համար. 
կախոցների զսպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վագոն – ռեստորաններ. 
հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբեր 
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
սայլակներ. նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ (ծովային). 
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. սահնակներ 

(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ. 
սարքվածքներ և հարմարանքներ 
ճոպանուղիների համար. ֆունիկուլյորներ. 
կախովի ճոպանուղիներ. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային, օդային, ջրային և 
ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. մոպեդներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ) փոխա-
դրման համար զանազան նպատակներով. 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շրջվող սարքեր 
(վագոնների, վագոնետների մասեր). 
զբոսանավեր. օդագնացության մեջ 
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և 
հարմարանքներ. հակաշլացման հարմա-
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների 
թափքեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. ազդանշանային 
շչակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլ–բետոնախառնիչներ. հեծանիվների 
անվախուցեր. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների փոխանցատուփեր. 
ձեռնասայլակներ. սայլեր. հեծանիվների 
շրջանակներ. թափքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. մոտոցիկլետների զանգեր. 
զրահամեքենա. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռազմական նշանակության անօդաչու 
թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական 
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. 
հետևի կողային դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 
սայլակների համար. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ. 
անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար 
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ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար. ավտոմոբիլների 
մոխրամաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների 
համար. մոտոցիկլետների շրջանակներ. 
մոտոցիկլետների ղեկեր. շարժիչներ 
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
կողովներ. պինդ դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. նորածինների 
սայլակներ. մանկական սայլակներին 
հարմարեցված ոտնամուշտակներ. հաշման-
դամների սայլակներին հարմարեցված 
ոտնամուշտակներ. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. զբոսասայլակներին հարմա-
րեցված պայուսակներ, մանկական 
զբոսասայլակներին հարմարեցված պայու-
սակներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային 
միջոցներ ստորջրյա զննումների համար. 
ինքնավար ստորջրյա տրանսպորտային 
միջոցներ ծովի հատակի զննումների համար. 
սիլֆոններ միակցված ավտոբուսների համար. 
էլեկտրական հեծանիվներ. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ռոբոտաց-
ված ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող 
խցիկներ (դրոն). ձկնորսական ձեռնասայլակներ. 
անիվներով վանդակավոր սայլակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
պնդօղակներ. սեղմակներ նախատեսված 
ավտոմեքենայի պահեստամասերը ավտո-
մեքենայի թափքին ամրացնելու համար. 
փրկարարական սահնակներ. էվակուատորներ. 
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ 
հեծանիվներ փոխադրելու համար. հեծանիվի 
կցանքներ.

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար-
ժեք իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 

իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանա կա դիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փող-
կապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ 
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կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա), 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզա-
գրքեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 

տոմսեր. կենսաբանական կտրվածքներ 
մանրադիտակով ուսումնասիրելու համար 
(ուսուցողական նյութեր. տպարանային 
կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա-
գործության նմուշներ (սխեմաներ). 
գրասենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի թղթա-
պանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). զմուռսի 
կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. ծակոտված 
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական 
հաստոցների համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
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տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. գրա-
սենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների 
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով 
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա սենյա-
կային հարմարանքներ ծրարները կնքելու 
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկ ներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. զտող 
նյութեր(թղթից). բլանկներ (տպագրված). 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն-
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 

ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ 
մակերևույթ ների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական գրչա-
ծայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ 
նկարներ. վիմագրական քարեր. բուկլետներ. 
փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կավիճ չափանշման համար. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. ծեփանյութեր. 
ծեփելու մածուկներ. թղթե թաշկինակներ. 
գործված պաստառ բազմացման ապարատ-
ներում ներկով պատելու համար. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթերն 
ամրացնելու հարմարանքներ (ամրակներ). 
համարադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. 
կպչուն շերտեր կազմերը ամրացնելու համար 
(կազմարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ 
կնքելու համար. ներկապնակներ նկարիչների 
համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). թղթագրենական ապրանքներ. 
մագաղաթաթուղթ. պաստելներ (գունա-
մատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա-
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցա-
տետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
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(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. թելեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. գործված 
պաստառ փաստաթղթերը վերարտադրող 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ գալանտերեայի 
կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների 
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա-
վորելու համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների 
համար. դպրոցական պիտույքներ (գրա-
սենյակային). էջանիշներ գրքերի համար. 
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ 
(դերձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների 
գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-
գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, 
դրոշմակ ների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ-
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ. 
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, 
դրոշմակների համար. տրանսպարանտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանքներ 
գլխազարդեր պատրաստելու համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ 
հասցեատպիչ մեքենաների համար. 
ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ 
(սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. գրասենյակային 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 (գրա-

սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. գրա-
սենյակային պահարանիկներ (գրասենյակային). 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թուղթ կտրելու 
դանակներ (գրասենյակային). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 
մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. գծագրական 
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական 
T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաքամաններ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակ-
ներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտա-
րարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակ-
ներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրա-
սենյակային). կազմարարական մեքենաներ և 
հարմարանքներ (գրասենյակային սարքա-
վորանք). կոմիքսների գրքույկներ. 
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի 
գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու 
համար. թանաքաքարեր (թանաքապահոց). 
երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. 
փաթեթավորման օսլայած նյութեր. մոմած 
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. 
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գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների 
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ). 
կրեդիտային տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). սուան-թուղթ (չինական 
նկարչության և գեղագրության համար). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոց ներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրո նային. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, բացա-
ռությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդա մթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ).

դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ 
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր, 
կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ 
վարագույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե 
հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. ձայնա-
մեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 
ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ռետինե 
հարվածամեղմիչներ, ռետինե թափարգելներ. 
ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների 
համար. խցանիչ միջադիրներ խողովակների 
համար. ռետինաքուղեր. բամբակ 
խծուծման համար. միջադիրներ գլանների 
համար. դիէլեկտրիկ ներ (մեկուսիչներ). 
ասբեստի թերթեր. էբոնիտ. ձայնամեկուսիչ 
պատվածքներ կեղևից. առաձգական թելեր ոչ 
մանածագործական նպատակների համար. 
մակադրակներ կցորդիչների համար. խծուծման 
նյութեր. միջադիրներ ջերմային ընդարձակ-
ման ազդազերծման (կոմպենսացման) 
համար. քիմիական բաղադրություններ 
հոսակորուստները վերացնելու համար. 
միջադիրներ. ասբեստաթաղիք. մեկուսացման 
թաղիք. ռետինացված (վուլկանացված) թելք. 
զոդման պլաստմասսայե թելեր. մասնակի 
մշակված նյութեր արգելակային միջադիրների 
համար. մեկուսիչ ձեռնոցներ. գուտապերչ. 
մեկուսիչ յուղեր տրանսֆորմատորների 
համար. մեկուսիչ յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, 
բացառությամբ փաթեթվածքայինի. մեկուսա-
թուղթ. մեկուսիչ գործվածքներ. մեկուսիչ 
լաքեր. մեկուսիչ բաղադրություններ շենքերը 
խոնավությունից պաշտպանելու համար. 
մետաղական մեկուսիչ նրբաթիթեղ. մեկուսիչ 
ներկեր. մեկուսիչ խարամաբամբակ. հանքային 
բամբակ (մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
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մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ 
մեքենաների մասերը պաշտպանելու համար. 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի 
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. 
միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային 
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար. 
սինթետիկ խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզային թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկաթուղի-
ների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչներ. 
ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. 
ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստ-
մասսայե թելքեր, բացառությամբ մանածա-
գործվածքայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. 
գործվածքներ ապակե թելքից մեկուսացման 
համար. պլաստմասսայե թելեր, ոչ 
մանածագործական նպատակների համար. 
զտող նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 

համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպա-
տակների համար. ծաղկակալիչներ փրփրա-
նյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ 
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 
հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ.

դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների 
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. 
թամբերի հիմնակմախքներ. շնակապեր. 
թամբերի ամրակապեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների ճաղեր. անգազանցիկ 
թաղանթներ կենդանիների աղիքներից. 
քսակներ. ձիասարքի լկամներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. թղթա-
պանակներ երաժշտական նոտաների 
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր 
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ). 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի 
թղթապանակներ. կաշե ստվարաթուղթ. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ 
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փափուկ 
այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական 
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների 
համար. կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. 
փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր 
թամբագործական իրերի համար (փոկային 
շինվածքներ). փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկիկներ. ուղղանկյուն մեջքակաշիներ 
(կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված 
կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվե թելեր. 
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական 
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով 
համակներ երեխաներ կրելու համար. 
ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. 
ասպանդակի փոկեր. կաշվե պայուսակներ 
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փականագործական գործիքների համար. 
մտրակներ. կերի տոպրակներ. պատյաններ 
անձրևի հովանոցների համար. զսպանների 
կաշվե պատյաններ. ձիերի ծնկակալներ. 
ծածկոցներ կենդանիների համար. լծասարքեր 
կենդանիների համար. ձիերի աչքակալներ 
(լծասարք). ձգափոկեր (լծասարք). թիկնա-
պայուսակներ. ձիերի երասանակներ. բռնակներ 
գավազանների համար. բազմաճյուղ մտրակներ. 
կաշվե դնչափոկեր. մոլեսկին (գործվածք՝ 
կաշվի նմանակ). կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. արևի հովանոցներ. 
մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների համար. 
դրամապանակներ. անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
սանձեր. տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. պայուսակներ ալպինիստների համար. 
տուրիստական պայուսակներ. ծովափի 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների 
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. մետաղյա օղակներից պատրաստված 
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրելու համար օգտագործվողների. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, 
արկղեր և սնդուկներ. կռնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. երասաններ (լծասարք). 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
մթերացանցեր. տափակ ճամպրուկներ. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
մանկական լանջագոտիներ, լանջակապեր 
երեխաներ կրելու համար. կենգուրու 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 

պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). այցեքարտերի պատ-
յաններ. ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը պահպանող, 
թամբի տակ գցվող գորգեր. կաշվե պիտակներ. 
բռնակներ տնտեսական պայուսակները 
և տոպրակները տեղափոխելու համար. 
թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր ճամպրուկներ. 
խուրջիններ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր.

դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարա-
րությունների տախտակներ. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. 
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելա-
թախտեր տնային կենդանիների համար. բներ 
տնային կենդանիների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. իրեր կենդա-
նիների ճանկերից. օղեր վարագույրների 
համար. արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ 
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ 
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ 
կեղևից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի 
համար. քարգահներ ասեղնագործության 
համար. շրջանակներ կապրոնամազը 
խոզանակների վրա նստեցնելու համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
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համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարան-
ների պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողու-
թյուններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղա-
կան բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. 
ոչ մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված 
կամ մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր 
փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, 
բացառությամբ սպիտակեղենի. բազմոցի 
բարձեր. ներքնակներ. կախիչների ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ 
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար. 
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, 
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական 
բաշխիչներ անձեռոցիկների, սրբիչների 
համար. բազմոցներ. փայտե տակառա-
տախտակներ. փայտե փորագրված գեղար-
վեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից. 
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ մետաղական 
նեցուկներ բույսերի և ծառերի համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե հենասանդուղքներ. 
օդանավի կամ նավի շարժական ոչ մետաղական 
սանդուղքներ ուղևորների համար. դպրոցական 
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 

խողովակների համար. փաթաթման ոչ 
մեխանիկական, ոչ մետաղական սարքավո-
րանք ճկուն խողովակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). 
հիվան դանոցային մահճակալներ. ոչ մետա-
ղական անիվներ մահճակալների համար. ոչ 
մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
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լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ-
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից պատրաստ-
վածների. վարագույրների 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. մահճակալների հիմքեր. ոչ 
մետաղական կափույրներ (փականներ), 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
բարձակներ (կահույք). բանալիներ կախելու 
տախտակներ. պահարաններ ամանեղենի 
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ 
(կահույք). բազմոցի փչովի բարձեր, 
բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական տարո-
ղություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 

մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ հիվանդանոցների համար. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ(կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավի-
րական բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. 
ոչ մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական 
և ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների 
ոչ մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա-
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). փայտե հյուսածո 
գալարավարագույրներ (կահույք). դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
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մետաղակա բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. թղթե գալարա-
վարագույրներ. պատուհանների մանածա-
գործվածքից գալարավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. 
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ, կեռիկներ . պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությամբ անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 

զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ. ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ. 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
թակիչներ գորգերի փոշին մաքրելու համար. 
ապակյա սրվակներ (անոթներ). կենդանիների 
ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). 
տարբերակիչ օղակներ ընտանի թռչունների 
համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման, 
ջրցանման համար. ոռոգման հարմարանքներ. 
խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ 
(այգեգործական). հացի կենցաղային 
զամբյուղներ. տարբերակիչ օղակներ թռչուն-
ների համար. փոքրիկ տաշտակներ թռչունների 
համար. ավելներ. մեխանիկական խոզանակներ 
գորգերի համար. գնդաձև ապակե 
տարողություններ (անոթներ). դույլեր, խոշոր 
փայտե դույլեր. թասեր (անոթներ). 
խոհանոցային սպասքի հավաքակազմեր. 
ծորաններ. քերոցներ. կարագամաններ. 
կափարիչներ կարագամանների համար. 
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
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էլեկտրական խցանահաններ. ապակե գնդեր. 
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. շիշ 
բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. վանդակներ թռչունների 
համար. մաղեր (կենցաղային). ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ. ջրամաններ. տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. կաթսաներ. 
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական 
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային 
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի 
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 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
սոսնձամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
եղջյուրներ խմելու համար. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կենցաղային քամիչներ. 
սկահակներ (վազաներ) մրգերի համար. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչեր. կափարիչներ 
կճուճների համար. արդուկի սեղանների 
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների 
ձևը պահպանելու համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. 
կաղապարներ սառույցի համար. կաշի 
ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն 
սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղային 
թիակներ. խոհարարական կաղապարներ. 
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող). 
ատամնաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը 
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ. 
խոհանոցային տախտակներ կտրատելու 
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. 
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ 
արդուկների համար. ապակու փոշի 
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ, զուգարանի 
թղթի բաժանիչներ. օճառի բաշխիչներ. 
սիֆոններ գազավորված ջրի համար. 
արծնապատ ոչ շինարարական ապակի. կոշիկի 

կաղապարներ (լայնացնելու համար). 
ձագարներ. սպասք համեմունքների համար. 
սպունգներ հարդարանքի համար. բռնիչներ 
սպունգների համար. լաթեր կահույքի փոշին 
մաքրելու համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ. 
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
տակդիրներ գրիլի համար. հատակի 
խոզանակներ. դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարականի). միջատորսիչներ. ապակե-
բամբակ, բացառությամբ մեկուսացման համար 
օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - 
ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի 
սպասքակազմեր. խոհանոցային շերեփներ. 
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. 
փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ. 
խճանկարներ ապակուց, բացառությամբ 
շինարարականի. ձեռքով կառավարվող 
կենցաղային աղացներ. բրդե թափոններ 
մաքրելու համար. արհեստական ձվեր ածան 
հավերի տակ դնելու համար. դրոցներ ձվերի 
համար. փայլատ ապակի. ապակի 
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար. 
հաց կտրատելու տախտակներ. ամանեղենի 
հավաքակազմով պիտոյատուփեր զբոսա-
խնջույքների համար. հարթամամլիչներ 
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. 
սիֆոններ, կաթոցիկներ գինին համտեսելու 
համար. տախտակներ արդուկելու համար. 
կենցաղային թղթե սկուտեղներ. կավե 
կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղների 
համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղ-
աղացներ. պղպեղամաններ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ 
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար, 
բացառությամբ մթերքների, թղթի և քարի. 
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ 
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(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ. 
կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դիմափոշու 
ամաններ. դույլեր սառույցի համար. 
խոհանոցային քերիչներ. առնետների 
թակարդներ. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
համար. աղցանամաններ. աղամաններ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների և բույսերի 
համար. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաս-
տելու մետաղական անոթներ. պնակներ. 
կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան 
թակարդներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, 
խեցեղենից, հախճապակուց կամ ապակուց. 
շաքարամաններ. սկահակներ (վազաներ) 
ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. ոչ 
էլեկտրական շուտեփուկներ. հարիչներ (ոչ 
էլեկտրական). ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական 
ջեռուցիչներ մանկական սննդի համար. 
սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. պնակներ մոմակալների և 
աշտանակների համար. ապակե արկղեր. 
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրա-
կան թեյամաններ. թեյը թրմելու գնդիկներ. 
ատամի խոզանակներ. էլեկտրական 
խոզանակներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. կիսանդրիներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. կաշպոներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. սրճաղացներ (ձեռքով 
կառավարվող). սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). սուրճի ոչ էլեկտրական 
զտիչներ. ոչ էլեկտրական սրճեփներ. 
ջրամանների ոչ թղթե և ոչ մանածագործված-
քից տակդիրներ. հղկանյութով բարձիկներ 
խոհանոցի համար. ոչ էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական դյուրակիր 
սառցապահարաններ. հարմարանքներ բերանի 
խոռոչը ողողելու համար. մաքրելու համար 
թավշակաշի. կոշիկ փայլեցնելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. կափարիչներ պանրաման-
ների համար. կենցաղային զամբյուղներ. 
կենցաղային սկուտեղներ. բամբակե թափոններ 
մաքրելու համար. կափարիչներ ամանների 
համար. ամանների տակդիրներ (սեղանի 

սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
խոհանոցային սպասք սնունդ պատրաստելու 
համար. բռնիչներ ատամնաքչփորիչների 
համար. ատամի էլեկտրական խոզանակներ. 
անձնական օգտագործման հոտազերծիչ 
սարքեր. խոզանակներ տարողությունները 
մաքրելու համար. ցուցանակներ ճենապակուց 
կամ ապակուց. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. փետրե փոքր ավելներ. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային 
թափանցիկ կվարցային ապակեթելք. 
ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման 
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. 
արձանիկներ ճենապակուց, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
թելեր ապակե թելքից, բացառությամբ 
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական 
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
գարեջրի կափարիչով գավաթներ. սպասք 
բուսական յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. մարիչներ մոմերի համար. 
մանկական դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը 
զարդարելու համար. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանք ների համար. տաք ուտեստների ոչ 
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող 
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա 
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պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ խմորի համար. օդաթողման 
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սխտորքամիչներ 
(խոհանոցային սպասք). միանգամյա 
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև 
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի 
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիումներ. 
սենյակային ակվարիումների կափարիչներ. 
սենյակային տերարիումներ (վիվարիումներ). 
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ 
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար. 
տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ պատրաստելու 
անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգեկաթսաներ 
սննդի համար. դիմահարդարման սպունգներ. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջարդիչներ. 
բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցային 
խոզանակներ. խոհարարական տանձաձև 
սրսկիչներ. ավտոմեքենան լվանալու 
ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձիններ. 
դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար. 
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. 
դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. 
թարթիչների խոզանակներ. կենցաղային, ոչ 
էլեկտրական զատիչներ ձվի համար. ոտքերի 
մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման 
համար. էլեկտրական հոսանքին միացող 
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար. 
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և 
ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի 
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. 
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելի 
սառույցի համար. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. խոհանոցային 
վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 

պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր, 
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների.

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. 
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների 
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործվածք). 
անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից դրոշներ. մանածա-
գործվածքից կամ պլաստմասսայից գունազարդ 
դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար. աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքներ. վարագույրների կապեր 
մանածագործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
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գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակ ների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտա կեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատ րաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանածագործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժի 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործ-
վածքից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից. մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ ապա-
կե թել քից. մանա ծա գործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների ծած-
կոցներ մանածագործվածքից. գործվածք-
ներ թավաթելից. պատյաններ 
բար ձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 

ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի 
կափարիչների համար. ցնցուղարանի 
վարագույրներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից. գործվածքից տակաշորեր 
մանկիկների համար, գործվածքից 
խանձարուրներ մանկիկների համար. 
վերմակներ տնային կենդանիների համար. 
քնապարկեր նորածինների համար. ծրարներ 
նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
գլխարկներ, գդակներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր. 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ 
(գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ, պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. 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 սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
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մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից 
մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 

թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար. 
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության համար. 
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի 
սանրագզիչ մեքենաների համար. ասեղներ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
ասեղներ լցակարելու համար. ասեղներ 
թամբագործական աշխատանքների համար. 
հյուսելու շյուղեր. 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. կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ. 
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը 
վեր բարձրացնելու համար. թևկապեր. 
ճարմանդներ տաբատակալների համար. 
մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ). 
ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. սպիտակեղենի թվային կամ տառային 
դրոշմներ. կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր 
կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
կոշիկների մերակներ. թավաթել (շքերիզային 
իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
ծամկալներ մազերը գանգրացնելու համար. 
հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր մազերի 
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համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազերից. 
սպիտակեղենի թվային դրոշմներ. օձիքները 
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի 
համար. ճարմանդներ իրանակալների 
համար. տուփեր կարի պարագաների համար. 
մատնոցներ. կեռիկներ ասեղնագործության 
համար. կեռիկներ (արդուզարդի իրեր). կայծակ 
– ճարմանդներ. բարձիկներ գնդասեղների 
համար. կեղծ եզրաշերտեր. 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. շքերիզային 
իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմներ. 
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ 
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. դնովի 
բեղեր. մերակներ հագուստի համար. թռչունների 
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). 
շքերիզային ժապավեններ. փայլազարդեր 
հագուստի համար. բարձիկներ ասեղների 
համար. կեղծամներ. ատամնաձև ժանյակներ. 
տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) 
կարկատաններ մանածագործական իրերի 
վերանորոգման համար. փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). փուփուլներ. բոլորածալեր 
կանացի հագուստի համար. վարդակապեր 
(շքերիզային ժապավեններ). ծալազարդեր. 
կայծակ - ճարմանդներ պայուսակների համար. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. արհեստական 
մազափնջեր. մախաթներ, բզեր (դերձակային). 
ասեղնատուփեր. ասեղնակալիչներ. 
արծա թով ասեղնագործած իրեր. ոսկով 
ասեղնագործված իրեր. ձգուն ժապավեններ. 
ժապավենաթելեր վերջնամշակման 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 մանածագործական իրեր (արդուզարդի 
ապրանքներ). համարանշաններ սպորտային 
մրցումների մասնակիցների համար. կոճակ-
խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի համար. 

գլխարկներ մազերը ներկելու համար. կպչուկ 
-ճարմանդներ. շքանշանի ժապավեններ. 
ուսաբարձիկներ հագուստի համար. սեղմիչներ 
հեծանվորդների տաբատների համար. 
ժապավեններ վարագույրների համար. 
խոպոպաթղթեր. կեռիկներ գորգերի համար. 
ուլունքներ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի 
համար օգտագործվողների. ասեղնագործական 
կամ բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր 
(բացի մեքենայի մասերից). շինյոններ. մարդու 
մազեր. մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ, բացի ձեռքի 
գործիքներից. ապլիկացիա (արդուզարդի 
առարկաներ). արհեստական բույսեր, բացա-
ռությամբ տոնածառերի. հավաքակազմեր 
կարի համար. միջատաբանական գնդասեղ-
ներ. ասեղնագործական ասեղներ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի, 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ. Սուրբ 
ծննդյան արհեստական դրասանգեր. Սուրբ 
ծննդյան արհեստական դրասանգներ լույսերով. 
Սուրբ ծննդյան արհեստական պսակներ. Սուրբ 
ծննդյան արհեստական պսակներ լույսերով. 
գլխարկի ժապավեններ. մազերի ժապավեններ. 
ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապավենակապեր 
նվերները փաթեթավորելու համար. արդու-
զարդի ապրանքների ժապավենակապեր.

դաս 27. գորգեր լոգասենյակների 
համար. պատվածքներ հատակների 
համար. արհեստական սիզամարգեր. 
մարմնամարզական փռոցներ. խսիրներ. 
պաստառներ. դռան առաջի ուղեգորգեր 
ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից 
պատրաստված խսիրներ. գորգեր 
ավտոմեքենաների համար. գորգեր. սահելը 
խոչընդոտող գորգեր. երեսպատման կամ 
պաստառապատման ոչ մանածագործական 
նյութեր, ոչ մանածագործական գորգեր 
(պատի 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.
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դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների 
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր. 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ 
նետաձգության համար. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. դահուկների 
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր 
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու 
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. հեծանվային 
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու 
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ 
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ 
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ 
բոուլինգի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից 
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) 
համար. մականներ. ձկնորսական կարթեր. 
օդապարուկներ. կարժառներ օդապարուկների 
համար, հարմարանքներ օդապարուկների 
պարանները փաթաթելու համար. թիրախներ. 
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար. 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. լարեր 
ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. 
սպորտային մարզասարքեր. ուժային 
մարզասարքեր. մանր զարդարանքներ 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի 
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպոր-
տային սկավառակներ. դոմինո (խաղ). 
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով 

կամ առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. անակնկալներով 
խաղեր խաղարկումների համար. սպորտային 
ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. 
տեգեր. ձկնորսական լողաններ. սեղանի 
ֆուտբոլ. սպորտային որսատեգային 
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար. 
տարողություններ խաղազառերի համար, 
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային 
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու 
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատե-
րական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական 
ձյուն նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու 
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր 
չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների 
հենամակերևույթների համար). կավե 
աղունիկներ (թիրախներ), կավե ափսեներ 
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկ-
նիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. 
սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր 
կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ 
դահուկների հենամակերևույթների համար. 
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ (սպոր-
տային ապրանքներ). տրիկտրակ, նարդի. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). փետրա-
գնդակներ բադմինտոնի համար. օդաճնշական 
խաղալիք ատրճանակներ. հրապատիճներ 
(խաղալիքներ). զարդարանքներ նոր տարվա 
տոնածառերի համար, բացառությամբ 
էլեկտրական լամպերի, մոմերի և 
հրուշակեղենի. տակդիրներ նոր տարվա 
եղևնիների համար. բիլյարդի խաղափայտեր 
(կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) 
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ծայրապանակներ. բիլյարդի սեղաններ. 
բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատներով. դահուկներ սերֆինգի համար. 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի 
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ. 
սուսերամարտի զենքեր. սուսերամարտի 
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարա-
պլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ (սպոր-
տային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ. 
ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի 
խաղեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. 
թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու 
համար (խաղալիքներ). ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ), տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ-
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյաններ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար. 
փոկեր առագաստով տախտակների համար. 
գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
կայմեր առագաստով տախտակների համար. 
ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագա-
ներ), ներկագնդակով խաղի համար զենք 
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով 
խաղի գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի 
փամփուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). 
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. 
սարքեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. 
մեկնարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր 
ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով 
պարապողների համար (սպորտային 
ապրանքներ). բոդիբորդներ, բինգոյի քարտեր. 
հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը դնելու 
համար (գոլֆի պարագաներ). հրապուրաշվիկներ 

որսի համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) 
անիվներ. միասահուկավոր անվավոր 
չմուշկներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ.   
մարզիկների   կողմից   օգտա գործ վող 
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկ-
ներ (սպորտային ապրանքներ). կանխա-
վճարով աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ 
խայծեր որսորդության և ձկնորսության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ. 
ժումար (լեռնագնացական հանդերձանք ). 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող 
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի 
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր, սքրեչ-
քարտեր վիճակահանության համար. 
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ 
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. 
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի 
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով 
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների 
կառավարման վահանակներ. մոդելներ 
(խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիք-
ներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. 
մեքենաներ գնդակներ նետելու համար. 
մարմնամարզական մարզագնդեր. դիմակներ 
(խաղալիքներ). մատրյոշկա տիկնիկներ. 
խաղերի կառավարման վահանակներ. 
պայուսակ-սայլակներ գոլֆի համար. սերֆինգի 
թիավարելու տախտակներ. օդային մոդելների 
թռիչքի հոլակներ և կայունարարներ. 
ջոյստիկներ տեսախաղերի համար. խաղային 
կոնսոլների էկրանների պաշտպանիչ 
ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). 
խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակների 
օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր 
հատուկ հարմարեցված խաղագնդակների 
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման 
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համար նախատեսված գորգեր. թավշյա 
խաղալիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ 
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ նմանակող 
խաղալիքներ. լողավազանի փչովի լողաններ. 
գեղարվեստական մարմնամարզության 
ժապավեններ. շրխկաններ երեկույթների 
համար. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման 
համար. խաղալիք խմորազանգված. շարժական 
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ.

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 

կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված 
սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենային 
աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային 
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
սաղմոն(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). 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. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի. հումուս. 
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պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. 
կաթնային կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված 
պղպեղ). արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան 
մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 

կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա վոր-
ված ջուր պատրաստելու համար. լիթիումա ջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 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 ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.
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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 ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. գործարա-
րության կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ. մեքենագրման ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների  կառավարման  հար ցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազ դային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 

վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյա-
կային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. առևտրական ցուցա-
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հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 

առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային գործարք-
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. 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 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայություններ. 
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շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար-
ման վարկեր. ապահովագրության վիճա-
կա  գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վարձակալություն. միջնորդային 
գործունեություն. վարկային գործակալու-
թյունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
պարտքերի բռնագանձման գործակա-
լությունների ծառայություններ. ապահովա-
գրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. ապահովագրություն. բան-
կային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնահատում. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. կապիտալ ներդրումներ. 
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաք-
ների կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամա դրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնահա-

տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառ նություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայու-
թյուններ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. փոխատվության տրամա-
դրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի 
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում. 
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարան-
ների վարձակալություն. ֆերմաների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձա կալություն. առողջության ապահովա-
գրություն. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից ծովում. հիփոթեքային 
վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական 
վարձակալություն. բորսայական միջնոր-
դություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակա րանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. սպասարկում վարկային քարտերով. 
սպասարկում դեբետ քարտերով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. ֆինանսա-
կան տեղեկատվություն. տեղեկատվություն 
ապահովա գրության հարցերով. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. դրամագիտական 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամների 
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ծառայություններ, խնայողական հիմնա-
դրամների ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախա գծերի ֆինանսավորման կազմա կեր պում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ. 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
խմելու ջրի մատակարարում. ավիափոխա-
դրումներ. սանիտարական փոխադրումներ. 
տրանսպորտային միջոցների քարշակում 
վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. զբոսա-
նավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների 
կայանատեղերի ծառայություններ. ապրանք-
ների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 

փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա-
դրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխադրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. վարորդների 
ծառայություններ. սուրհանդակային ծառա-
յություններ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տեղեկատվություն պահեստներում 
ապրանքների պահպանության հարցերով. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ). տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ. 
ապրանքների փաթեթավորում. փոստային 
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով 
պատվիրված ապրանքների առաքում. 
էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
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անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավա-
քում (տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում. պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճա րանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրա նոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 

ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ. 

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակ ների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառա-
յություններ. սանիտարական ծառայու թյուն. 
բանջարաբուծություն. այգեգործու թյուն. 
գյուղա տնտեսական սարքավորանքի վար-
ձույթ. մերսում. բժշկական օգնություն. 
ակնա բույժների ծառայություններ. բուծա-
րանագետների ծառայություններ. 
ֆիզիո թերապիա. առողջատների ծառայու-
թյուններ. անասնաբուժական օգնություն, 
ատամնաբուժական օգնություն. ստոմա-
տոլոգիա. բուժքույրական խնամքով տների 
ծառայություններ. պարարտանյութերի և 
գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի 
ծառայություն. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական 
օգնություն. հիվանդների խնամք. խորհրդա-
տվություն դեղագործության հարցերով. 
պլաստիկ վիրաբուժություն. ծառերի 
վիրաբուժություն. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային 
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանքի վարձույթ. 
բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով, 
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ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձանոթում բեղմնավորման ծառայու-
թյուններ, արտամարմնային բեղմնավորման 
ծառայություններ. դաջում. հեռաբուժման 
ծառայություններ. լանդշաֆտային դիզայն. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևա բուժա րան ների ծառայություններ. 
հանքաջրա բուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրա-
ների ոլորտում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. դիսպանսերներ, բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով, էպիլյացիա. օրթոդոնտական 
ծառայություններ, օրթոդոնտիա. սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն. պիրսինգ. 
անտառազանգվածի վերականգնում. պալիա-
տիվ խնամք. ծերանոցների ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգոր ծական և անտառային տնտեսության 
վնասատուների դեմ պայքարի ծառայություններ. 
մարդու հյուսվածքների բանկի ծառայություններ.

դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ. 
ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում). խուզարկուական գործակա-
լությունների ծառայություններ. հանդիպումների 
կամ ծանոթությունների կազմակերպման 
ակումբների ծառայություններ. գիշերային 
պահակային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. գաղտնափականքների բացում. 
երեկոյան հագուստի վարձույթ. դիակիզում. 
կորած մարդկանց որոնում. թաղման 
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի 
վարձույթ. պահակային ծառայություններ. 
ամուսնության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների 

կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական 
հավաքների կազմակերպում. երեխաների 
որդեգրման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում. 
երեխաների հրավիրովի դայակների 
ծառայություններ. ուղեբեռի ստուգում 
անվտանգության նպատակով. տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ. ընտանի 
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
գտնված իրերի վերադարձ. միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների 
վարձույթ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա-
զոտություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող 
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանա-
կան հետազոտություններ. հարսանեկան 
միջոցա ռումների պլանավորում և կազմա-
կերպում. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ. հատուկ 
իրադարձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում. զմռսման ծառայություններ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. գողացված ապրանքների 
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում. աստղա-
գուշակների խորհրդատվություն. հոգևոր 
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա-
կողների ծառայություններ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության 
խմբագրում. թաղման արարողությունների 
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անցկացում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված 
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական 
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. համացանցում 
դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո 
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական հսկողու-
թյան ծառայություններ:

____________________

(210) 20180621  (111) 28533
(220) 18.04.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.04.2028
(730) Քլաբսիքսթին ար ընդ դի լիմիթեդ, CY 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «global cashback system» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 
բանկային ծառայություններ. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական կառավարում. 
ֆինանսական վերլուծություն. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. ֆինանսական հովա-
նա վորու թյուն. բանկային գործառ-
նությունների առցանց իրականացում. 
առևտրա արդյու նաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով  փոխհատուցման 

վճարների ֆինանսական կառավարում այլ 
անձանց համար: 

____________________

(210) 20180735 (111) 28534
(220) 10.05.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 10.05.2028
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 01.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարներ. 
սիագրիլներ. վառիչներ սիգարետների 
համար. վառիչներ սիգարների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20180785 (111) 28535
(220) 21.05.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 21.05.2028
(730) «Մեդ-պրոգրես» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 35/2, բն. 10, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, մանուշակագույն, 
բաց դեղին, մուգ դեղին, դարչնագույն, կարմիր 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների.

դաս 5. բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար:

____________________

(210) 20180833 (111) 28536
(220) 29.05.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 29.05.2028
(730) Արմեն Հովհաննիսյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Ծակքար, 2-րդ փ., 2-րդ նրբ., տուն 14, 
AMԱրմինե Հակոբյան, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Ջրվեժ, Մելքոնյան փող., տուն 66, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «new» և «info» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

____________________

(210) 20180867 (111) 28537
(220) 01.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 01.06.2028
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «since 1890» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

 դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտ 
ինքնափաթթուկ սիգարետների համար. 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ սիգարետների 
համար. վառիչներ սիգարների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների  մեջ  լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլեկտրոնային սիգարետ-
ների համար. տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք։ 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180920 (111) 28538
(220) 08.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.06.2028
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(730) «Բեյսիկ քորփորեյշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաբաջանյան 4/12, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «BUSINESS CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ վճարումով 
առքի ֆինանսավորում. ֆինանսական 
վարձակալություն. խնայողական բանկեր. 
կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. քլիրինգ. ֆինանսական 
հարցերով խորհրդատվություն. միջնորդային 
գործունեություն (մակլերություն). ֆինան-
սական կառավարում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. բանկային ծառայություններ. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. ֆինանսավորում. 
հարկային փորձաքննություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180922  (111) 28539
(220) 08.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.06.2028
(730) «Դիսնեյ 1» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
փ. 13, տուն 33, AM 
(442) 01.08.2018

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սև, երկնա գույն, կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մանկապարտեզներ (կրթություն).
դաս 43. մանկամսուրների  ծառայություններ:

____________________

(210) 20180968 (111) 28540
(220) 15.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 15.06.2028
(730) «Սամվել և Հայկ Գալստյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Նալբանդյան 41/1, բն. 19, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «WEDDING SALON» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մանուշակագույն, վարդագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հարսանեկան հագուստների 
վաճառք, հարսանեկան պարագաների 
վաճառք.

դաս 45. հարսանեկան հագուստի և պարա-
գաների վարձով տրամադրում, հարսանեկան 
միջոցառումների կազմակերպում:

____________________
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(210) 20180985 (111) 28541
(220) 18.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.06.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սևակ Հայրա-
պետյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, 
Արծվաքարի 1/1, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «Net» և «Line» բառերն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. ինտերնետ մուտքի ապահովում:
____________________

(210) 20181008  (111) 28542
(220) 22.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 22.06.2028
(730) Օբշչեստվո ս Օգռանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «ԻՍՍԻ ՌՈՅԱԼՏԻ», RU 
(442) 17.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 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 ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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 ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).
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դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի. իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
հասա  րա կական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա  տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 

կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխա նելու 
ծառայու թյուն ներ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
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խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական. անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային գործարք-
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանք ներ   և   ծառայություններ   վաճառող  ներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 

(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբկայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական. անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
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վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. մեծածախ և 
մանրածախ առևտուր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20181028  (111) 28543
(220) 26.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 26.06.2028
(730) Գեղամ Գրիգորյան, Արարատի մարզ, 
Արտաշատ, գ. Այգեստան /Ս/ 40, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «SHOP» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ.
դաս 18. գոտիներ, դրամապանակներ.
դաս 35. ժամացույցների, դրամապա-

նակների, գոտիների վաճառք:
____________________

(210) 20181038  (111) 28544
(220) 27.06.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 27.06.2028
(730) Աբբեքս ԱԲ, SE 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

գորտնուկների մշակման և (կամ) հեռացման 
համար. փափկացնող լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 
բնական դեղագործական միջոցներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակ-
ների համար. սպեղանիներ. բժշկական 
պատրաստուկներ գորտնուկների մշակման և 
(կամ) հեռացման համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր գորտնուկների 
մշակման և (կամ) հեռացման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181050  (111) 28545
(220) 02.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 02.07.2028
(730) Գևորգ Պապիկյան, Երևան, Քաջազնունու 
2 շ., բն. 37, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «Smart» և «Credit» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (CMYK: 97, 92, 51, 79, HEX: #100e 1d ), 
կապույտ (CMYK: 72, 20, 22, 2, HEX: #3a9db8), 
բաց կապույտ (30% CMYK: 27, 2, 9, 0, HEX: 
#c4e2ea) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. երաշխավորություն. ֆակտորինգ. 
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց. 
հիփոթեքային վարկեր. ֆինանսական 
վարձակալություն. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
վարկային քարտերի թողարկում. վարկավորում 
գրավի դիմաց։

____________________

(210) 20181094  (111) 28546
(220) 09.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 09.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
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(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «QUALITY SINCE 1902» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար).  
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181095  (111) 28547
(220) 09.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 09.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018

(540) 

(526) «BLUE SELECTION» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, մոխրագույն, արծաթագույն, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181136  (111) 28548
(220) 17.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 17.07.2028
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(730) Ֆաես Ֆարմա, Ս.Ա., ES 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, բժշկական 

և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
բժշկական նպատակներով հիգիենիկ 
միջոցներ. դիետիկ սնունդ և նյութեր բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակներով. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր վիրակապման համար. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20181137  (111) 28549
(220) 17.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 17.07.2028
(730) Ֆաես Ֆարմա, Ս.Ա., ES 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, բժշկական 

և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
բժշկական նպատակներով հիգիենիկ 
միջոցներ. դիետիկ սնունդ և նյութեր բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակներով. 
մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր վիրակապման համար. 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20181148  (111) 28550
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «RED SELECTION» և «TRUSTED QUALITY 
SINCE 1902» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

(210) 20181150  (111) 28551
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «BLUE SELECTION» և «TRUSTED QUALITY 
SINCE 1902» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181151  (111) 28552
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «PREMIUM MIX» և «TRUSTED QUALITY 
SINCE 1902» արտահայտություններն ինքն ուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ մոխրագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

(210) 20181152  (111) 28553
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «PREMIUM MIX» և «TRUSTED QUALITY 
SINCE 1902» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ մոխրագույն, 
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181153  (111) 28554
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «COMPACT», «BLUE» բառերը և «TRUSTED 
QUALITY SINCE 1902» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, սպիտակ 
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

72

ՄԱՍ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

(210) 20181154  (111) 28555
(220) 18.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.07.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «COMPACT», «BLUE» բառերը և «TRUSTED 
QUALITY SINCE 1902» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181183  (111) 28556
(220) 24.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 24.07.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(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 ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի, խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________
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(210) 20181201  (111) 28557
(220) 27.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 27.07.2028
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 16.10.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածո.
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20181208  (111) 28558
(220) 27.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 27.07.2028
(730) «Էսկուլապ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Այվազովսկու 2/1, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «Dental Clinic» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա. օրթոդոնտական ծառայու-
թյուններ (օրթոդոնտիա):

____________________

(210) 20181211  (111) 28559
(220) 30.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 30.07.2028

(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

(բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի).   բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. 
գինիներ. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
օղի. անիսի օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյորներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.   մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). անանուխի 
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե. 
տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդա գրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. գովազդային գործակա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես–ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
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հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հար-
ցում. հետազոտություններ գործարարության 
աս պարեզում. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
շուկայա  գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտու թյուններ. աշխատակիցների հաստիք-
ների համալրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման և կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գործարա-
րության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում.  խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գովազդի մանրա-
կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների 
գրում այլ անձանց համար. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. մամուլի 
տեսություն. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 

գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ–կայքերի միջոցով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ–կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ և մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. հեռուստախանութ-
ների ծրագրերի արտադրություն. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ, վաճառասեղանների 
վարձույթ. լուսապատճենահանող սարքա-
վորման վարձույթ. գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
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փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. գործա-
րարության կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և կնքում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառայու-
թյուններ. հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. մեքենագրման 
ծառայություններ. հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). վեբ–կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 

(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառայու-
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ   բացակայող   բաժանորդների   
համար. լուսապատճենահանման ծառայու թյուն-
ներ. գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181215  (111) 28560
(220) 31.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 31.07.2028
(730) «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 38, բն. 
27, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «ԲԵՆՔԻՆԳ», «БЕНКИНГ» և «BANKING» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ, մասնավորապես՝ վճա-
րային գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ. 
դրամական փոխանցումներ:

____________________
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(210) 20181216  (111) 28561
(220) 31.07.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 31.07.2028
(730) «Իդրամ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 38, բն. 
27, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «banking» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնավորապես՝ 
վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ. 
դրամական փոխանցումներ:

____________________

(210) 20181262  (111) 28562
(220) 07.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 07.08.2028
(730) «Դի ՕՀՄ էներջի» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 6/48, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «OHM ENERGY SOLUTIONS» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մուգ դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. ճարտարագիտություն, տեխնի-
կական փաստաթղթերի կազմում:

____________________

(210) 20181264  (111) 28563
(220) 08.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.08.2028
(730) «Կառուցիր Հայաստան» հայրենա-
դարձությանը աջակցող հիմնադրամ, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 45, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային  նյութերի  
տարածում. խորհրդատվություն  գործարա-
րության կառավարման  հարցերով. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպա րե զում. 
գովազդային  տեքստերի  հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնա  գա  վառում. հեռուստագովազդ. ծառա -
յու    թյուններ հասարակական հարաբերու-
թյուն ների բնագավառում. հեռուստագովազդ. 
հասարակական  կարծիքի  հետազոտում.
աշխատակիցների  հաստիքների  համալրում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. շինարարական 
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նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ.գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. կապիտալ ներդրումներ. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում.

դաս 41. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների  կազմակերպում  և  անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). լուսանկարչական ռեպորտաժ-
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). տեսագրում։

____________________

(210) 20181266  (111) 28564
(220) 08.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.08.2028
(730) «Կառուցիր Հայաստան» հայրենա-
դարձությանը աջակցող հիմնադրամ, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 45, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(526) «Հայաստան» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային  նյութերի  
տարածում. խորհրդատվություն  գործա-
րարության կառավարման  հարցերով. հետա-
զոտություններ գործարարության ասպարե զում. 
գովազդային  տեքստերի  հրատա րակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. հեռուստագովազդ. ծառայություն-
ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. հեռուստագովազդ. հասա-
րակական  կարծիքի  հետազոտում.աշխա_
տակիցների  հաստիքների  համալրում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ.գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար.

դաս 36. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. կապիտալ ներդրումներ. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում.

դաս 41. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների  կազմակերպում  և  անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). լուսանկարչական ռեպորտաժներ. 
լուսանկարչություն. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). տեսագրում։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

78

ՄԱՍ 1

78

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

(210) 20181270  (111) 28565
(220) 08.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.08.2028
(730) «Ավտոշեմ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Կարբի, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կուտակիչներ 

տրանսպորտային միջոցների համար. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. կուտակչային 
մարտկոցների խտաչափներ. կուտակիչի 
թիթեղներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ:

____________________

(210) 20181271  (111) 28566
(220) 09.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 09.08.2028
(730) «Պոլիգրուպ» ՍՊԸ, RU 
(442) 03.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. 

թանկարժեք իրեր սաթից. համայիլներ 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա մետաղաթել. 
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույց-
ների ապարանջաններ. կախազարդեր 
ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ 
(ժամագործություն). արևի ժամացույցներ. 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). ժամացույցների 
շղթաներ. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 

թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում. 
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. արձաններ 
ազնիվ մետաղներից. ստրաս (արհեստական՝ 
կեղծ ադամանդ). ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջ-
օղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. 
թևքաճարմանդներ. գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ. նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. ձեռքի 
ժամացույցների սլաքներ. ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից (թան-
կարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ(տերողորմյա). 
գլխազարդեր. խաչելություններ թանկարժեք 
մետաղներից, բացառությամբ ոսկերչական 
իրերի. որպես զարդեր օգտագործվող 
խաչելություններ.

դաս 18. քսակներ. հովանոցների 
կոթեր. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
նստոցների վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. 
դպրոցական պայուսակներ. այցեքար-
տերի թղթապանակներ. բոլորագլխարկների 
կաշվե տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի 
համար (փոկային շինվածքներ). կաշեփոկիկ-
ներ. հովանոցներ. թիկնապայուսակներ. 
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բռնակներ գավազանների համար. արևի 
հովանոցներ. բռնակներ հովանոցների համար. 
դրամապանակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. տուրիստական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). ճամփորդական կաշվե 
հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
ճամպրուկներ. բռնակներ ճամպրուկների 
համար. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե 
տուփեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ. տափակ 
ճամպրուկներ. սպորտային պայուսակներ. 
պայուսակներ. կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). կաշվե պիտակներ. 
անվավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ.

դաս 24. կենդանիների կաշին նմանակող 
գործվածքներ. գործվածքներ. մոմլաթ. 
մանածագործական նյութեր. աստառներ 
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ 
կոշիկների համար. թավիշ. բամբակե 
գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե 
գործվածք). սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից 
դրոշներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից գունազարդ դրոշակներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. նախշավոր գործվածքներ 
ասեղնագործության համար. մազե 
գործվածք (պարկագործվածք). պատյաններ 
կահույքի համար. ջութե գործվածքներ. 
բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածքներ. 
անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն 
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության 
համար. սրբիչներ մանածագործվածքից. 
մետաքսե գործվածք «մարաբու». մոլեսկին 
(գործվածք). թաշկինակներ մանածագործված-

քից. բարձերես ներ. պլաստմասսայե նյութեր 
(գործ վածքների փոխարինիչներ). ծանր 
վարագույրներ. գործվածքներ արհես-
տական մետաքսից. վարագույրներ մանածա-
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. տրիկոտաժի 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. չիթ. 
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր. 
պիտակներ մանածագործական նյութերից. 
մանածագործական երեսպատման նյութեր 
պատերի համար. մանածագործական 
գործվածքներ ապակեթելքից. գրամեքենա-
ների ծածկոցներ մանածագործվածքից. 
պատյաններ բարձերի համար. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. քնապարկեր 
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների 
համար. 

դաս 25. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
բերետներ. բլուզներ. գլխարկներ, գդակներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
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). կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնա-
զգեստ). ականջակալներ (հագուստ). 
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փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. 
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ 
հեծանվորդների համար. վերնազգեստ. 
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի 
կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). հագուստ մարմնամարզիկների 
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. 
կաշվե հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 

ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. ժամաշապիկներ. մինչև 
կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.

դաս 30. մակարոնեղեն. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. բակլայի 
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բնական կամ արհեստական 
սառույց. սառույց սառեցման համար. 
սննդային ձավարներ. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մակարոններ. հաց. մաթ. մեղր. 
լապշա (արիշտա). կուտապներ. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). սոուսներ 
(համեմունքներ). բրինձ. սպագետի. տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վերմիշել. հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
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համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. սուշի. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). գարնանային ռուլետ. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախա-
ճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. ցզյաոցզի 
(չինական պելմեններ). ռամեն (ճապոնական 
ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ ). բուրիտո. 
ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող 
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով 
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). հոթ-դոգ սենդվիչներ. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 

բլղուր. մշակված հնդկացորեն. չորահաց. 
լոմպոր (կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 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 ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների 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 փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
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ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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 ըմպելիքներ. բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

դաս 37. ասֆալտապատում. ավտո-
մեքենաների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. գրասենյակային սարքա-
վորումների և տեխնիկայի տեղադրում, 
վերա նորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ. հագուստի վերականգնում. 
կոշիկի վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հեր-
մետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 

քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում, 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
կահույքի պաստառապատում. ներկարարական 
աշխատանքներ. չեչաքարով կամ ավազով 
մշակում. ծեփագործական աշխատանքներ. 
ջրմուղ և գազա-փականագործական տեխ-
նիկական աշխատանքներ. տրանսպորտային 
միջոցների   փայլեցում.   պոմպերի   վերանորո-
գում. նավահանգիստների կառուցում. սպիտա-
կեղենի արդուկում. գամում. տրանսպորտային 
միջոցների հակակոռոզիական մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկման   կայաններ   (վառելիքով լցա-
վորում և սպասարկում). հեռախոսների տեղա-
դրում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. լաքա-
պատում. տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի 
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. լեռնահանքային 
օգտակար հանածոների արդյունահանում. 
հանքերի շահագործում. ճանապարհների 
սալարկում. զմռնիտե թղթով մշակում. ստորջրյա 
վերանորոգման աշխատանքներ. շենքերի 
մաքրում (արտաքին մակերևույթների).դ 
ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում, Էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան ծածկույթ 
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ստեղծելու ծառայություններ. փողոցների 
մաքրում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում, տեղադրում. 
բժշկական գործիքների ախտահանում. հանքա-
շերտերի ջրաճեղքման ծառայություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճությունների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների կազմակերպում հյուրերի համար. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. 
մրցույթ ների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
ֆիզիկական դաստիարակություն. հանգստի 
օբյեկտների տրամադրում. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. գրքերի հրատարակում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. նվագախմբերի 
ծառայություններ. թատերական ներկայա-
ցումներ. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. քննությունների անցկացում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 

գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստուդիա-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անց կացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). ներկայացումների տոմսերի 
ամրագրում. կրոնական կրթություն. 
պարա հան դեսների կազմակեր  պում. 
ներկա  յա ցումների կազմակերպում (իմպրե-
սարիոների ծառայություններ). տեսա -
խցիկների վարձույթ. սցենարներ գրելու 
ծառա  յություններ, բացառությամբ գովազ-
դայինից. տեսագրությունների մոնտաժում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. հրապարակումներ էլեկտրո-
նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. երաժշտության 
ստեղծագործում. լուսանկարչական ռեպոր-
տաժներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների 
ծառայություն. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. տեսագրում. տեքստերի խմբագրում. 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
հրապարակումների մանրակերտում, բացա-
ռությամբ գովազդայինների. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). բանավոր 
թարգմանողների ծառայություններ. մասնա-
գիտական վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ. 
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ոչ բեռնելի երաժշտության առցանց 
տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. կրթական ոչ 
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). արվեստի 
ստեղծագործությունների վարձույթ. լեռնային 
զբոսաշրջության իրականացում և առաջնորդում. 
զգեստավորված դիմակահանդեսների 
կազմակերպում զվարճությունների համար. 
գեղարվեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ 
ժամանցային ծառայություններ:

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճա րանների ծառա-
յություններ. նախա ճաշարանների ծառա-
յություններ. քեմ պինգ ների ծառայություններ. 
ճաշարան ների ծառայություններ հիմն արկ-
ներում կամ ուսումնական հաստա տություն-
ներում. ժամա նակավոր բնա կա տեղերի 
վար ձակալում. պանսիոնների ծառա յու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ.   խորտկարանների ծառայու-
թյուններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամ բարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 

սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «Ուդոն» և 
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20181285  (111) 28567
(220) 10.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 10.08.2028
(730) «Ստեփվաս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Չարենցավան, 6 թ/մ., շ. 25, բն. 40, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գազա-
րագույն, սպիտակ, դեղին, սև, կարմիր, կապույտ 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. առավելապես խորիզով. 
հացահատիկային արտադրանք. շոկոլադ. 
քաղցրավենիք. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ:

____________________

(210) 20181286  (111) 28568
(220) 10.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 10.08.2028
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(730) «Ստեփվաս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Չարենցավան, 6 թ/մ., շ. 25, բն. 40, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն, սպիտակ, դեղին և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով, 
հացահատիկային արտադրանք, շոկո լադ, 
քաղցրավենիք, նրբաբլիթներ, քաղցրա-
բլիթներ:  

____________________

(210) 20181296  (111) 28569
(220) 14.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 14.08.2028
(730) Բենք օֆ Ամերիքա Քորփորեյշն, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 01.10.2018
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ. բան-
կային ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ. ֆինանսական վերլուծություն. 
կառավարում և խորհրդատվություն.  կապիտալ 
ներդրումների ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. ֆինանսական գործիքներով 
և ակտիվներով գործարքներ և առևտուր. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա դրում. 
ֆինանսական բորսաների, հիմնադրամների 

և արժեթղթերի փոխանակման ծառայու-
թյուններ. ֆինանսական ծառայություններ 
ներդրումների տեսքով. վարկային և դեբետ 
քարտերի ծառայություններ. ֆինանսա-
կան հետազոտություններ. վերը թվարկված 
ծառայությունների տրամադրում առցանց 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտու-
թյուններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. առցանց համակարգ-
չային ծրագրերի տրամադրում. առցանց 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով առցանց համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տրամադրում՝ ֆինանսական 
տեղեկատվությանը և ծառայություններին 
մուտք գործելու համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181301  (111) 28570
(220) 15.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 15.08.2028
(730) «Աբջիքո» ՍՊԸ, Երևան, Այգեգործական 
տ/ծ, 4 զ., թաղ. 50, տուն 3, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նա կագույն, սպիտակ, դեղին և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով:

____________________

(210) 20181323  (111) 28571
(220) 20.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 20.08.2028
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, AM 
(442) 17.09.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ, հաց, պաղպաղակ, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20181334  (111) 28572
(220) 23.08.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 23.08.2028
(730) Լիանա Գագիկի Կարապետյան, Երևան, 
Զ. Քանաքեռցու փ., տուն 75/2, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական  կենտրոնների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181398  (111) 28573
(220) 07.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 07.09.2028
(730) «Պոլաքս» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 1 
նրբ., շ. 6/27, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 

(526) «fashion design STUDIO» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ձիթա պտղի գույն (pantone 580c) և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. գլխարկներ, գդակներ.  տրիկո-
տաժեղեն. հագուստի օձիքներ. լիֆեր. 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտերներ, 
պուլովերներ. խալաթներ. կախակապեր. 
պլաստրոններ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
փողկապներ. բրիջիներ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
մորթե թիկնոցներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). բաճկոնակներ. 
մանտո. շրջազգեստներ. շքազգեստներ 
(սպասավորների). բազկապատներ. գոգ-
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նոցներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
թաթմաններ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. գրպաններ հագուստի համար. 
զգեստներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). քողեր 
(հագուստ). գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
սարոնգներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 

դաս 40. հագուստի կարում. դերձակների 
ծառայություններ. ասեղնագործում. 

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. 
դաս 45. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 

հագուստի վարձույթ. հարսանեկան միջոցա-
ռումների պլանավորում և կազ մակերպում:

____________________

(210) 20181427  (111) 28574
(220) 12.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 12.09.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա 
Ջավադյան Սահակի, Երևան, Գ.Նժդեհ շ. 19Ա, 
բն. 408, AM 
(442) 16.10.2018
(540) 

(526) «ԿՈՇԻԿ ՊԱՅՈՒՍԱԿ», «SHOES BAG» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. կոշիկներ.
դաս 35. կոշիկների, պայուսակների 

վաճառք:
____________________

(210) 20181432  (111) 28575
(220) 13.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 13.09.2028
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.10.2018
(540) 

(526) «УНИВЕРСИТЕТ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 16. տպագիր արտադրանք և 
գրասենյակային ապրանքներ բիզնեսի 
վարման համար, մարքեթինգային նյութեր և 
ապրանքների վաճառքի համար լրացուցիչ 
միջոցներ, կատալոգներ, ամսագրեր, 
այցեքարտեր, բլանկներ, թղթագրենական 
ապրանքներ և գրասենյակային ապրանքներ, 
բացառությամբ կահույքի, բրոշյուրներ՝ բոլորը 
վերաբերող  կոսմետիկական միջոցների և 
կոսմետիկական խնամքի բնագավառին, 
ինչպես նաև կոսմետիկական միջոցների 
և կոսմետիկական խնամքի արտադրանքի 
ուղղակի վաճառքին.

դաս 35. համակարգչային առցանց վեբ-
կայքերի միջոցով կոսմետիկական միջոցների 
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառին, 
ինչպես նաև կոսմետիկական միջոցների 
և կոսմետիկական խնամքի արտադրանքի 
ուղղակի վաճառքին վերաբերող գործնական 
տեղեկատվության և հոդվածների, գովազդային 
ու մարքեթինգային տեղեկատվության 
և նյութերի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային, խթանող 
և խրախուսական միջոցառումների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գործարարության զարգացման 
ծառայություններ, այն է՝ երրորդ անձանց 
գործարարության աջակցության տրամադրում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, այն է՝ կոսմետիկական միջոցների, 
կոսմետիկական խնամքի ապրանքների, 
մաշկի խնամքի ապրանքների և անձնական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

88

ՄԱՍ 1

88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

հիգիենայի միջոցների ուղղակի վաճառքի 
բնագավառում դասընթացների, սեմինարների, 
կոնֆերանսների և վարպետաց դասերի 
անցկացում և դրանց վերաբերյալ ուսուցողական 
նյութերի տրամադրում և տարածում։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20181439  (111) 28576
(220) 14.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 14.09.2028
(730) Նժդեհ Հաֆտեվանի Բադալյան, Երևան, 
Նալբանդյան 5, սենյակ 205, AM 
(442) 01.10.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի. օղի. բրենդի. լիկյոր:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20181453  (111) 28577
(220) 20.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 20.09.2028
(730) «Սելենա» ԲԲԸ, Երևան, Թևոսյան 7, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «MAX» և «PROF» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(C-61, M-53, Y-50, K-73) և կապույտ (C-100, M-84, 
Y-2, K-00) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական դռներ. մետաղյա 
ծալովի դռներ. դռների կամ պատուհանների 
միջակապեր. արտաքին մետաղական 
շերտավարագույրներ. արտաքին մետաղական 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. պատերի մետաղական 
երեսապատվածքներ. շինարարական 
մետաղական պատվածքներ. մետաղական 
դարբասներ. մետաղական ճակատամուտք. 
պատուհանների փեղկավոր մետաղական 
ապակեկալներ. պատուհանների մետաղական 
շրջանակներ. դռան մետաղական շրջանակներ. 
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական 
պատուհաններ. երեսպատման մետաղական 
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.

դաս 19. պատուհանի փեղկավոր ոչ 
մետաղական ապակեկալներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
պատուհանի ապակի. բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
համար նախատեսվածների. վիտրաժներ. 
դռների ոչ մետաղական փեղկեր. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. 
հակամիջատային ոչ մետաղական ցանցեր. 
երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական 
դռներ.

դաս 37. շինարարություն. դռների և 
պատուհանների տեղադրում. բազրիքների, 
ցուցափեղկերի, ավտոմատ դարպասների, 
գովազդային վահանակների, արտաքին 
պաշտպանիչ շերտավարագույրների, արևա-
պաշտպան վահանակների, արևապաշտպան 
ծածկերի (մարկիզաների), ապակեպատ 
տանիք ների տեղադրում. շենքերի ճակատների 
երեսապատում:  

____________________

(210) 20181454  (111) 28578
(220) 20.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 20.09.2028
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(730) «Մուրադ սար» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորքի 
4-րդ զանգված, Թևոսյան 7, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, արծաթագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. փոխադրովի մետաղական 
կառուցատարրեր ու կառուցվածքներ, մասնա-
վորապես՝ մետաղական դռներ, դռան 
մետաղական լրակազմեր, սողնակներ, նիգեր, 
դռան զանգեր, ոչ էլեկտրական զանգակներ, 
դռան մետաղական շրջանակներ, դռան 
մետաղական զսպանակներ, մետաղական 
հենակներ, մետաղական սահմանափակիչներ, 
դռան մետաղական լողաթներ, մետաղական 
պատուհաններ, պատուհանի մետաղական 
օդանցքեր, պատուհանի հոլովակներ, 
անվակներ, բլոկներ, պատուհանների մետաղյա 
պիտույքակազմեր.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութ. 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական պատուհաններ.  դռների 
ոչ մետաղական  լողաթներ, ամրաններ. 
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական 
ապակեկալներ. լուսամուտի ոչ մետաղական 
շրջանակներ. դռան կամ պատուհանի ոչ 
մետաղական  բարավորներ. պատուհանների 
փայլատ կամ ներկված ապակուց շինարարական 
պատուհանային ապակի:

____________________

(210) 20181455  (111) 28579
(220) 20.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 20.09.2028
(730) «Հախվերդյան-շինմոնտաժ» ԲԲԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 60, AM 

(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «ՇԻՆՄՈՆՏԱԺ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

 դաս 6. մետաղական դռներ. մետաղյա 
ծալովի դռներ. դռների կամ պատուհանների 
միջակապեր. արտաքին մետաղական շերտա-
վարագույրներ. արտաքին մետաղական 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. պատերի մետաղական 
երեսապատվածքներ. շինարարական 
մետա ղական պատվածքներ. մետաղական 
դարպասներ. մետաղական ճակատամուտք. 
պատուհանների փեղկավոր մետաղական 
ապակեկալներ. պատուհանների մետաղական 
շրջանակներ. դռան մետաղական շրջանակներ. 
շարժական կառուցվածքներ. մետաղական 
պատուհաններ. երեսպատման մետաղական 
պատվածքներ կառուցատարրերի համար. 

 դաս 19. պատուհանի փեղկավոր ոչ 
մետաղական ապակեկալներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ և  դռներ. պատուհանի ապակի, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար նախատեսվածների. 
դռների ոչ մետաղական փեղկեր. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. 
հակամիջատային ոչ մետաղական ցանցեր. 
վիտրաժներ. երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռներ. 

դաս 35. մետաղական դռների, մետաղա-
կան պատուհանների, մետաղյա ծալովի դռների, 
դռների կամ պատուհանների միջակապերի, 
արտաքին մետաղական շերտավարագույրների, 
արտաքին մետաղական լուսամուտափեղկերի, 
մետաղական շարժական կառուցվածքների, 
պատերի մետաղական երեսապատվածքների, 
շինարարական մետաղական պատվածքների 
և դրանց հավաքման ու պահպանման համար 
դետալների ու պարագաների, մետաղական 
դարպասների, մետաղական ճակատամուտքի, 
պատուհանների փեղկավոր մետաղական 
ապակեկալների, պատուհանների մետաղական 
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շրջանակների, դռան մետաղական շրջա-
նակների, շարժական կառուցվածքների, 
մետաղական պատուհանների, կառուցա-
տարրերի համար  երեսպատման մետա-
ղական պատվածքների  մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. ֆրեզիչ հաստոցների, 
ճկող մեքենաների, կտրող մեքենաների, 
հաստոցների, կտրող գործիքների, 
սղոցների, շարժիչների, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների, մեքենաների և 
շարժիչների կառավարման համար սարքերի, 
գայլիկոնիչ գլխիկների, էլեկտրաշարժիչների 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների) 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք.

դաս 37. շինարարություն. դռների և 
պատուհանների տեղադրում. բազրիքների. 
ցուցափեղկերի, ավտոմատ դարպասների, 
գովազդային վահանակների, արտաքին 
պաշտպանիչ շերտավարագույրների, արևա-
պաշտպան վահանակների, արևապաշտպան 
ծածկերի (մարկիզաների), ապակեպատ 
տանիքների, հակամիջատային ոչ մետաղական 
ցանցերի, երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռների տեղադրում. շենքերի 
ճակատների երեսապատում:

____________________

(210) 20181465  (111) 28580
(220) 24.09.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 24.09.2028
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB 
(442) 01.11.2018
(310) 017879758   (320) 23.03.2018   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD -ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների մշակման 
սարքավորումներ, համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. հեռա-
հաղորդակցական, հեռախոսային կամ կապի 
սարքեր և գործիքներ. ռադիոհեռախոսներ, 
շարժական և ֆիքսված կապի հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. հեռահաղորդակցա կան 
դյուրատար սարքեր. սմարթֆոններ. հեռա-
խոսների պատյաններ. ականջակալներ 
հեռախոսների համար. ձեռքի, շարժական և 
պլանշետային համակարգիչներ. կրովի 
էլեկտրոնային հեռահաղորդակցական և 
համակարգչային սարքեր. տվյալների 
հաղորդման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
մշակման համակարգեր. համակարգչային 
ցանցի և տվյալների հաղորդման սարքա-
վորումներ. տվյալների շարժական սարքեր. 
տվյալների շարժական փոխանցման սարքեր. 
տվյալների մշակման համակարգեր. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներ. հեռախոսային 
թվային հարթակներ և ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ապարատային ապա հովում 
հեռահաղորդակցության համար. հեռա հաղոր-
դակցական ցանցեր. մոդեմներ. ցանցային 
երթուղարարներ. լայնաշերտ տեղակայանքներ. 
ապակոդավորիչներ. հեռուստատեսային կցոր-
դիչներ և կերպափոխիչներ, ներառյալ 
ապարատներ, որոնք ունեն ինտերակտիվ 
դիտման ուղեցույց և (կամ) ձայնագրիչ` 
հեռուստատեսության և ձայնային ծրագրերի 
ձայնագրման համար. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք օգտագործվում 
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են արբանյակային, ցամաքային կամ կաբելային 
հեռարձակումների ընդունման համար. սարքեր 
և ապարատներ ծածկագրված տվյալների 
տեսքով տվյալների, տեքստերի, ձայնային 
տվյալների, գրաֆիկական պատկերների կամ 
տեսատվյալների կամ այդ ձևաչափերի 
համակցության մշակման, փոխանցման, 
պահպանման, գրանցման, ընդունման և 
առբերման համար. ձեռքի անլար սարքեր և 
սարքավորումներ. հեռակառավարման սարքեր 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքերի համար. 
անձնական թվային օգնականներ. էլեկտրո-
նային սենսորներ, ներառյալ՝ քայլաչափներ, 
բարձրաչափներ և  կշեռքներ. գծիկավոր 
կոդերն ու արագ արձագանքի կոդերն ընթերցող 
սարքեր և պատկերամուտներ. ձայնա- և 
տեսագրիչներ. տեղեկատվության, տվյալների, 
պատկերների և ձայնի պահման կրիչներ. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից, 
համացանցից կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից  
տրամադրվող թվային մեդիաբովանդակություն 
(ներբեռնվող), ներառյալ՝ ֆիլմեր, հեռուստա-
տեսային ծրագրեր, ռադիոծրագրեր, 
տեսատվյալներ, պատկերներ, երաժշտություն, 
տեքստեր, տվյալներ, գրաֆիկական 
պատկերներ և հեռախոսազանգեր. արբան-
յակային ընդունող և հաղորդող սարքեր և 
գործիքներ, համակարգչային և տեսախաղեր, 
ներառյալ՝ ներբեռնվող խաղեր. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից, համացանցից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցից առցանց  
տրամադրվող էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ (ներբեռնվող). մեքենայական 
ընթերցող կրիչներ. համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշարներից կամ համացանցից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցից տրամադրվող 
ներբեռնվող թվային ձայնային տվյալներ, 
տեսատվյալներ և տվյալներ.  մարտկոցների 
լիցքավորիչներ հեռահաղորդակցական 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
մարտկոցներ. մարտկոցների պահուստային 
էներգասնուցման աղբյուրներ. հեռուստա-
ցույցների և համակարգիչների կից սարքա-
վորումներ. համակարգիչներ, ներառյալ՝ 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ 
(լեփթոփներ) և դյուրակիր համակարգիչներ 
(նոթբուքներ). անձնական էլեկտրոնային 
օրգանայզերներ. էլեկտրոնային և արբան-

յակային նավագնացական և դիրքավորման 
սարքեր և գործիքներ, ներառյալ՝ գլոբալ 
դիրքավորման համակարգեր. սեղանին կամ 
ավտոմեքենայում տեղակայվող բարձրախոսներ 
ներառող սարքեր, որոնք թույլ են տալիս 
խոսափողի օգտագործումը բարձրախոսի 
միջոցով. ավտոմեքենաների համար 
նախատեսված հեռախոսների տակդիրներ. 
ստուգիչ-չափիչ սարքեր. չափման խելամիտ 
սարքեր. դատարկ և նախապես գրառված 
մագնիսական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ 
պարունակող սարքեր. հեռախոսային քարտեր. 
վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր և վճարային 
քարտեր. հեռախոսային վարկաքարտեր. 
ծածկագրով քարտեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, ներառյալ՝ համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարից, 
համացանցից կամ այլ էլեկտրոնային ցանցից 
տրամադրվող  համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. տվյալների հաղորդման 
ծրագրային ապահովում. կիրառական ծրա-
գրային ապահովում, ներառյալ՝ ծրագրային 
ապահովում շարժական սարքերի համար. 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տվյալների անլար հաղորդման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր մեկ կամ մի քանի 
էլեկտրոնային սարքերի միջև ձայնի, տվյալ-
ների, օրացույցի և բովանդակության 
համաժամացման, փոխանցման կամ համատեղ 
օգտագործման համար, ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքերի հավելվածների գնման և 
անվտանգության ապահովման համար, 
ծածկագրված գնման համար. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝  
հաղորդակցական ցանցերին և դրանց միջոցով 
ձայնա-, տեսատվյալների, գրաֆիկական 
պատկերների, տեքստի և տվյալների հոսքային 
հաղորդման, ծածկագրման և պահեստավորման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որն ընձեռում է հավասարազոր 
հանգույցներով ցանցերի ստեղծման և ֆայլերի 
համօգտագործման  հնարավորություն. որոնո-
ղական համակարգերի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
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էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով 
տվյալներով և ձայնային տվյալներով 
փոխանակվող համակարգչային օգտատերերի 
միջև հաղորդակցության իրականացման և 
համակարգման համար. ինտերակտիվ 
հեռուստա տեսության ծրագրային ապահովում. 
պատկերների և տեսատվյալների խմբագրման 
ծրագրային ապահովում, ներառյալ՝ ծրագրային 
հավելվածներ շարժական հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. անձանց նույնա-
կանացման ծրագրային ապահովում. մուտքի 
հսկման, տեսահսկման և անձանց 
հայտնաբերման ծրագրային ապահովում. 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
անվտանգության ապահովման համար, այդ 
թվում` հակավիրուսային ծրագրեր, անվտան-
գության համակարգեր, հակասպամ ծրագրեր, 
հակալրտեսային ծրագրեր, ցանցային զտման 
ծրագրեր. ներխուժման հայտնաբերման 
ծրագրային ապահովում. վիրտուալ մասնավոր 
ցանցի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում ֆիթնեսի, 
մարմնի ճարպի, մարմնի զանգվածի ցուցանիշի, 
քնի օրինաչափությունների, տեղադիրքերի, 
դիրքի, եղանակի և ջերմաստիճանի վերաբեր-
յալ տեղեկությունների ստացման, մշակման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
առողջապահական և ֆիթնես ծրագրերին 
հետևման, համապատասխանության և 
մոտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության 
կառավարման համար. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ, որոնք նախատեսված չեն 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակաբախումային սենսորներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շարժական 
գույքի տեղադրման սարքեր և ապարատներ. 
սարքեր շարժական գույքից տեղեկությունների 
ստացման և ուղարկման համար. սարքեր և 
սարքավորումներ էլեկտրական ապարատների 
և կենցաղային տեխնիկայի հեռակառավարման 
համար. ազդանշանային սարքեր և կայանք ներ. 
տեղակայման և նավագնացական արբան-
յակային համակարգեր. համակարգեր 
համակարգչային ծրագրերն էլեկտրոնային 
սարքերի վրա և դրանցից ներբեռնելու և  
թարմացնելու համար. էլեկտրոնային և 
կենսաչափական սարքեր և կայանքներ մուտքի 

վերահսկման համար. սարքեր անձանց 
նույնականացման համար. տեսահսկման 
համակարգեր. խցիկներ, հեռուստատեսային 
խցիկներ և տեսագրման սարքեր տեսահսկման 
համակարգերի համար. օպտիկական և 
լուսանկարչական ապարատներ. էլեկտրոնային 
արագաչափներ. էլեկտրոնային քայլաչափներ. 
էլեկտրոնային պտուտաչափներ. տրանս-
պորտային միջոցների արագության ստուգիչ 
սարքեր. կիլոմետրերի գրանցման սարքեր  
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային սենսորներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրոնային սենսորներ. շչակներ. 
էլեկտրական փականներ տրանսպորտային  
միջոցների համար. հեռակառավարման 
ապարատներ. էլեկտրոնային բանալիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրոնային համակարգեր տրանսպոր տային 
միջոցներն առանց բանալիի բացման և գործի 
դրման համար. համակարգեր ավտոմեքե-
նաների դռների, բեռնախցիկի, ծածկի և 
տանիքի  ավտոմատ բացման և փակման 
համար. մոտոցիկլետի սաղավարտների մեջ 
տեղադրվող կապի սարքեր. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգերի (GPS) սարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների համար սարքեր 
տրանսպորտային միջոցի գտնվելու վայրը, 
տեղամասի դիրքը, ճանապարհային 
երթուղիները, ժամը, երթևեկության իրա-
վիճակը, վթարային տրանսպորտային 
միջոցների առկայությունը և վտանգավոր 
իրավիճակը որոշելու կամ ցուցադրելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների և ճանապարհային 
ենթակառուցվածքների միջև հաղորդակցման 
համակարգեր. ճանապարհային գծանշումների 
հայտնաբերման սարքեր. տրանսպորտային 
միջոցների հեռաուղղորդման համակարգեր և 
գործիքներ.  «մեռած» գոտիների ու երթևե-
կության շարքի փոփոխման վերահսկման 
օժանդակ համակարգեր. տրանսպորտային 
միջոցների մեջ ներկառուցվող համակարգիչ-
ներ. տրանսպորտային միջոցներում, այդ թվում 
վերգետնյա  տրանսպորտային միջոցներում 
ներկառուցվող էլեկտրական, էլեկտրոնային 
կամ օպտիկական սարքավորումներ. 
ներկառուցվող ախտորոշիչ համակարգեր և 
հեռակառավարմամբ ախտորոշիչ համակար-



ԳՅՈՒՏԵՐ

93

ՄԱՍ 1

93

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 19

գեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
համակարգեր համակարգչային ծրագրերը  
տրանսպորտային միջոցներից և դրանց մեջ 
բեռնման և թարմացման համար. 
անվտանգության նպատակներով տրանս-
պորտային միջոցների և հեռադիր կայանքի 
միջև տվյալների հայտնաբերման և տվյալների 
փոխանակման սարքեր. ավտոկայանա տեղերի 
ցուցիչներ, խոչընդոտների հայտնաբերման 
սարքեր. ավտոկայանման օժանդակման, 
հետընթացքի և վարորդի տեսադաշտից դուրս 
օբյեկտի հայտնաբերման համակարգեր և 
ազդասարքեր. հնարավոր բախումների 
կանխարգելման և բախումից խուսափման 
համակարգեր. էլեկտրոնային անշարժացնող 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
սենսորային էկրանով համակարգչային 
համակարգեր. տրանսպորտային միջոցների 
հեռավոր տեղակայման սարքեր. ժամացույցի 
փոկեր սմարթֆոններին տվյալների փոխանց-
ման համար. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում գովազդային և ցուցադրական 
նպատակների համար, հեռահաղորդակցական 
սարքերի անհատական էկրանների համար. 
սիմ քարտեր. հեռակապման սարքեր. 
հեռակապման ծրագրային ապահովում. 
խաղային կոնտրոլերներ. զգայուն սենսորներ, 
սարքավորումներ և ապարատներ. ծրագրային 
ապահովում զգայուն սենսորների, սարքա-
վորումների և ապարատների հետ 
օգտագործման համար. վիրտուալ իրակա-
նության ծրագրային և ապարատային 
ապահովում. վիրտուալ իրականության 
ընդլայնված ծրագրային և ապարատային 
ապահովում. համակարգչային ապարատային 
ապահովման մոդուլներ իրերի համացանցի 
հետ օգտագործման համար. համակարգ չային 
ապարատային ապահովման մոդուլներ իրերի 
համացանցով էլեկտրոնային սարքերի համար. 
ծրագրային ապահովում իրերի համացանցի 
գործարկման ընթացքում օգտագործման 
համար. ոչ ներբեռնելի ամպային ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
իրերի համացանցում ցանցային սարքերի, 
սարքակազմերի, մեքենաների և համակարգերի 
միացման, գործարկման և կառավարման 
համար. կապի ծրագրային ապահովում. 

համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր անվտանգության, 
ծածկագրված գնումների համար. ծրագրային 
ապահովում համակարգչային անվտանգության 
համար, ներառյալ՝ հակավիրուսային ծրագրեր, 
անվտանգության համակարգեր, հակասպամ 
ծրագրեր, հակալրտեսային ծրագրեր, ցանցային 
զտման ծրագրեր և չարտոնված մուտքի 
հայտնաբերման ծրագրեր. հաճախորդների 
աջակցման և հաճախորդների սպասարկման 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր. ձայնային հրահանգի և 
ճանաչման ծրագրային ապահովում, խոսքը 
տեքստի փոխակերպման ծրագրային 
ապահովում և ձայնով ակտիվացվող ծրա-
գրային հավելվածներ. հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 
անձնական օգնական ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
անձնական տեղեկատվության կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում, որն օգտագործվում է իրերի համացանցի 
էլեկտրոնային սարքերի միացման և 
վերահսկման համար. ռոբոտ-զրուցակիցների 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և կիրառական 
ծրագրեր արհեստական բանականության (AI) 
ոլորտում. արհեստական բանականությամբ 
ռոբոտ-զրուցակիցների համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում և կիրառական ծրագրեր 
հաճախորդների աջակցման և սպասարկման 
համար. հաճախորդների սպասարկման ռոբոտ-
զրուցակիցների ծրագրային ապահովում. 
արհեստական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. արհեստական բանականությամբ 
սարքեր. էլեկտրոնային հսկիչ սարքեր. 
էլեկտրոնային հսկիչ սարքեր սենսորային 
հետադարձ կապի, այն է՝ օգտատերերի կողմից 
զգացվող ձայնի և թրթիռների ապահովման 
համար. ինտերակտիվ տեսախաղերի 
շարժազգայուն հեռակառավարման սարքեր.  
ինտերակտիվ տեսախաղերի հեռա-
կառավարման սարքեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձայնի և տվյալների 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և ծայրամասային 
սարքեր անհատական ինտերակտիվ 
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հեռուստատեսային ծրագրերի կազմման 
համար, և տեսամեդիայի, գրաֆիկական 
պատկերների, տեքստի, լուսանկարների, 
պատկերազարդումների, թվային անիմա-
ցիաների, տեսահոլովակների, կինոկադրերի և 
ձայնային տվյալների ցուցադրման և ձեռքով 
կառավարման համար, ինչպես նաև 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման համար. 
անլար հսկիչ սարքեր այլ էլեկտրոնային 
սարքերի գործունեության հետևման և 
վերահսկման համար. սենսորային էկրաններ. 
ծնողական վերահսկման ծրագրային 
ապահովում. ցանցային սարքավորանք. 
էլեկտրոնային առևտրի ծրագրային 
ապահովում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական և ֆիքսված հեռահաղորդակցություն 
և հեռախոսություն, արբանյակային հեռա-
հաղորդակցություն, բջջային հեռահաղոր դակ-
ցություն,  ռադիո  և  բջջային  հեռախոսու թյուն, 
ռադիոֆաքսիմիլային, ռադիոփեյջին գային և 
ռադիոհաղորդակցական ծառայություններ. 
ձայնի փոխանցման ծառայություններ. 
ձայնային հաղորդագրությունների և ձայնային 
փոստի ծառայություններ. տվյալների և 
ձայնի փոխանցման էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո, ռադիոհեռախոսության և ռադիո-
ֆաքսիմիլային սարքերի վարձույթ,  վարձում 
և վարձակալություն. հեռահաղորդակցական 
միջոցների վարձույթ. հեռախոսային սխեմա-
ների վարձակալում. տվյալների փոխանցում 
ռադիո, հեռահաղորդակցական և արբանյա-
կային կապի միջոցով. ռադիոհաղորդում 
և ընդունում. արբանյակային կապի, 
հեռուստատեսային կապի և (կամ) ռադիոկապի 
ծառայություններ. ձայնի հաղորդման և 
ընդունման կապի ծառայություններ. ձայնի 
փոխանցում համացանցի կանխագրերի 
միջոցով. հեռահաղորդակցական կապի 
ծառայություն ներ գլոբալ   համակարգչային   
ցանցի   կամ համացանցի միջոցով. 
հեռախոսային և շարժական հեռախոսային 
հաղորդագրությունների հավաքում և 
փոխանցում. ձայնային տվյալների և 
պատկերների տեղհասցնում և ընդունում. 
ինքնապատասխանիչի ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. հեռախոսային 

ավտոմատների ինքնապատասխանիչի 
ծառայություններ. անհատական համարների 
տրամադրման ծառայություններ. հեռահա-
ղորդակցական սարքերի փոխառություն 
վնասվածքի, կորստի կամ հափշտակման 
դեպքում. համացանցային ծառայությունների 
տրամադրում, այն է՝ համացանց մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետ պրովայդերների 
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
լայնաշերտ տեսածառայությունների տրա-
մադրում. անլար կապի ծառայություններ. 
անլար հեռախոսակապ. թվային ցանցի 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
պորտալի ծառայություններ. հեռախոսային 
տեղեկատուների ծառայություններ. գեոլո-
կացիոն հեռահաղորդակցական ծառայու թյուն-
ների   տրամադրում   հեռահաղորդակ ցական 
սարքերի համար. անլար կիրա ռական 
կանխագրերի ծառայությունների տրա-
մադրում, ներառյալ՝  անվտանգ կապի 
ալիքի օգտագործմամբ ծառայություններ. 
հեռախոսային և հեռահաղորդակցական 
սարքերի ու սարքավորումների վերա-
բերյալ կամ դրանք նույնականացնող 
տեղեկատվության տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական միացումների և երթուղա-
վորման ծառայություններ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալ-
ների փոխանցում հեռահաղորդակցության 
միջոցով. տվյալների հոսքային փոխան-
ցում. թվային մեդիաբովանդակության, 
ներառյալ՝ ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, ռադիոհաղորդումների, տեսա-
տվյալների, երաժշտության, տեքստի, 
տվյալների, պատկերների, գրաֆիկական 
պատկերների և հեռախոսազանգերի հոս-
քային փոխանցում համացանցի կամ 
հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով. 
թվային մեդիաբովանդակության, ներառյալ՝ 
ֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի, 
ռադիոհաղորդումների, տեսատվյալների, 
երաժշտության, տեքստի, տվյալների, պատ-
կերների, գրաֆիկական պատկերների և 
հեռախոսազանգերի տեղհասցնում համացանցի 
կամ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով. 
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տվյալների փոխանցման ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. տվյալների 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. թվային ձայնա-, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. ձայնա- և 
տեսաֆայլերի փոխանցում համակարգչային 
և այլ էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվության փոխանցում. 
թվային երաժշտության տեղհասցնում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. սոցիա-
լական ցանցերի վեբ կայքերին մուտքի 
տրամադրում. տեսատեքստի ծառայություններ, 
տեսատեքսի (ինտերակտիվ տեսագրաֆիայի) 
ծառայություններ, տելետեքստի (ցանցով 
տեքստային հաղորդագրությունների փոխանց-
ման) ծառայություններ, տելեքսի, տեսակապի 
և ինտերակտիվ տեսատեքստի ծառայություն-
ներ. հաղորդագրությունների փոխանցման 
ծառայություններ, այն է՝ հաղորդագրությունների 
ուղարկում, ընդունում և վերահասցեագրում 
տեքստի, ձայնային տվյալների, գրաֆիկական 
պատկերների կամ տեսատվյալների կամ 
այդ ֆորմատների համակցության տեսքով. 
հաղորդագրությունների համակցված 
փոխանց ման ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. տվյալների 
ցանցի ծառայությունների տրամադրում. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
տեսա հեռախոսային ծառայություններ. 
համա ցանցին կամ տվյալների հիմնա-
պաշարներին հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում. հաղորդագրությունների, տվյալ-
ների և պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. համակարգչային կապի 
ծառայություններ. էլեկտրոնային կոն-
ֆերանս ների տրամադրում և անց-
կացում,. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներին, համակարգչային 
հայտարարությունների տախտակներին, 
համակարգչային ցանցերին, ինտերակտիվ 
համակարգչային կապի ցանցերին, 
տարբեր ոլորտներում էլեկտրոնային 
հրատարակություններին, վաճառքի ու սպա-
սարկման կատալոգներին ու տեղեկատվությանը 

և համակարգչայնացված հետազոտական ու 
տեղեկատվական նյութերին մուտքի ժամա նակի 
տրամադրում և վարձակալում. ուսուցողական 
բովանդակությանը, վեբ կայքերին և 
պորտալներին մուտքի տրամադրում. կապի 
ծառայություններ էլեկտրոնային սարքերի 
հեռակառավարման համար. կապի ցանցերի 
ծառայություններ խելամիտ չափման 
համակարգերի համար. կապի ծառայություն-
ներ շտապ հաղորդագրությունների և 
ահազանգերի տեղհասցնման համար. 
տվյալների և փաստաթղթերի էլեկտրոնային 
փոխանցում համակարգչային տերմինալ ների 
և էլեկտրոնային սարքերի միջոցով. էլեկտրո-
նային առևտրի նպատակով ազդանշանի 
փոխան ցում՝ հեռահաղորդակցական համա-
կարգերի և տվյալների կապի համակարգերի 
միջոցով. էլեկտրոնային կապի ցանցեր և 
էլեկտրոնային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցական 
միջոցների տրամադրում թվային տվյալների 
միջփոխանակման համար. տվյալների 
հաղորդում հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցներով. տվյալների փոխանցում, այդ թվում՝ 
ձայնատեսային սարքերի միջոցով. ձայնային, 
պատկերային, տեսողական և տվյալների 
ազդանշանների փոխանցում. տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. 
տվյալների բանկի փոխկապակցման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային տվյալների 
փոխանակման ծառայություններ. էլեկտրո նային 
փոստի տվյալների  ծառայություններ. տվյալ ների 
հեռարձակում և կապի ծառայություններ. երրորդ 
կողմի օգտատերերին հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
տեղեկատվության տրամադրում հեռա-
հաղոր դակցության վերաբերյալ, էլեկտրո-
նային հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ուղեմուտ ների ծառայություններ. ինտեր-
ակտիվ հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ. հեռահաղորդակցական ցանցի 
ծառայություններ. խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ հեռահաղորդակցության ոլորտում. 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ 
օդանավերի ուղևորների համար. էլեկտրոնային 
վճարման ծառայություններին, այդ թվում՝ 
դրամային միջոցների էլեկտրոնային 
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փոխանցումների ծառայություններին և 
գործարքների առցանց  միջոցներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական կապի 
և ցանցերի տրամադրում իրերի համացանցի 
հետ օգտագործման համար. համացանցում 
էլեկտրոնային առևտրի հարթակներ մուտքի 
տրամադրում:     
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181514  (111) 28581
(220) 02.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 02.10.2028
(730) Հայկ Շիրինյան, Երևան, Ավան 3-րդ փ., 
տուն 23, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին  և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր:

____________________

(210) 20181593  (111) 28582
(220) 15.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 15.10.2028
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), այն է՝ գինի:
____________________

(210) 20181595  (111) 28583
(220) 15.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 15.10.2028
(730) «Մոն Ամի» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի 4, բն. 
35, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ. քաղցրավենիք. հրուշա-

կեղեն. հացահատիկային արտադրանք.
դաս 32. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ.
դաս 35. ծաղիկների վաճառք. ապրանքի 

ցուցադրում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ. ճամփորդություն-
ների կազմակերպում. ճանապարհորդների 
ուղեկցում.

դաս 40. նյութերի մշակում. բրուտա-
գործական աշխատանքներ. գեղարվեստական 
աշխատանքի շրջանակում.

դաս 41. մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. դեկորացիաների վարձույթ. 
ուսուցում. 

դաս 42. դիզայներական ձևավորում. 
դաս 43. ռեստորանների, հյուրանոցների, 

սրճարանների ծառայություններ.
դաս 44. այգեգործություն. դեկորատիվ- 

բնանկարային այգեգործություն. պսակների 
պատրաստում (ծաղկային արվեստ):

____________________
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(210) 20181607  (111) 28584
(220) 16.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 16.10.2028
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
____________________

(210) 20181608  (111) 28585
(220) 16.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 16.10.2028
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
____________________

(210) 20181609  (111) 28586
(220) 16.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 16.10.2028
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
____________________

(210) 20181610  (111) 28587
(220) 16.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 16.10.2028
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
____________________

(210) 20181615  (111) 28588
(220) 17.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 17.10.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մկրտչյան, 
Երևան, Բագրատունյաց 12, բն. 32, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «ARM» գրառումը և «HOUSE REALTY» 
արտա հայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում:

____________________

(210) 20181627  (111) 28589
(220) 18.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 18.10.2028
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(730) «Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թադևոսյան 8, բն.6, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «color» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, ոսկեգույն, դեղին, նարնջագույն, բոսորա-
գույն, կարմիր, մանուշակագույն, վարդագույն, 
կապույտ, կանաչ և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր:
____________________

(210) 20181631  (111) 28590
(220) 19.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20181667  (111) 28591
(220) 25.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 25.10.2028

(730) ՓԹ. Քափալ Ափի, ID 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճի փոխարինիչներ, թխված-

քա բլիթ, գալետներ, հաց, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով, 
սառնաշաքար (նաբաթ), կոնֆետներ, 
շոկոլադ, շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, 
կակաո, կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ, 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, սրճային 
բուրավետարարներ, սուրճ, սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), խմոր 
հրուշակեղենի համար, քաղցրաբլիթներ, 
նրբաբլիթներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181697  (111) 28592
(220) 31.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 31.10.2028
(730) Գարեգին Սարգսյան, Երևան, Մոսկովյան 
28, բն. 87, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 
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(526) «ALWAYS FRESH» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր,  ծիրանագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. բանջարեղենային աղցաններ. 
մրգային աղցաններ. մշակված գետնընկույզ. 
արևածաղկի մշակված սերմեր. շաքարա-
պատված ընկույզներ.

դաս 30. սենդվիչներ. համեմանքներ. 
թխվածքաբլիթներ. մրգային դոնդող. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. համեմունքներ. 
սուրճ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. չիզբուրգեր. չորահաց. մշակված 
սերմնահատիկներ՝ որպես համեմունք 
օգտագործելու համար:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181704  (111) 28593
(220) 31.10.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 31.10.2028
(730) Անահիտ Տանանյան, RU 
(442) 16.11.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների, ռեստորանների և 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181708  (111) 28594
(220) 01.11.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 01.11.2028
(730) «Կորպոհոստ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի 7/1, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «Armenia» և «բիզնես. քաղաքականու-
թյուն. կենսակերպ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 16. պարբերական մամուլ. 
տպագրական հրատարակություններ.

դաս 35. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
գործնական տեղեկատվություն. հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
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երաշխավորների որոնում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. տեղեկատվական ցանկի կազմում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության վերա-
բերյալ.

դաս 36. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
տեղեկատվություն ապահովագրության հար-
ցերով. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.

դաս 41. զվարճությունների ծառայություն-
ներ. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) կազմա-
կերպում և անցկացում. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. առցանց ապահովում ոչ ներ-
բեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներով. 
նորությունների ծառայություն. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում.

դաս 42. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.

դաս 45. տեղեկատվության տրամադրում 
քաղաքական հարցերով։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181738  (111) 28595
(220) 05.11.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 05.11.2028

(730) «Արմ չիր» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
համայնք Աղձք, փ. 22, փակուղի 1, տուն 1, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «DRIED FRUITS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ծիրանագույն, կանաչ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չորացրած կոկոսի ընկույզներ, 
չամիչ, շաքարած մրգեր, խուրմա, ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր, շաքարապատված 
ընկույզներ:

____________________

(210) 20181751  (111) 28596
(220) 07.11.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 07.11.2028
(730) «Օբսիանոս» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Արգավանդ, Պարույր Սևակի փակ., 1, տուն 4, 
AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, շագանա-
կագույն, մոխրագույն, սև  և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 14. ագատներ. ապարանջաններ 

(թանկարժեք իրեր). կրծքազարդեր (թան-
կարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
թանկարժեք քարեր. կիսաթանկարժեք քարեր 
և դրանցից պատրաստված իրեր. մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.

դաս 18. քսակներ. դրամապանակներ. 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
ճամպրուկներ.

դաս 25. շալեր. վզպատներ. շարֆեր.
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. չորացրած 
բանջարեղեն և մրգեր. մուրաբաներ.

դաս 30. համեմանք. համեմունքներ.
դաս 31. ընկույզներ (պտուղներ):

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20181758  (111) 28597
(220) 08.11.2018 (151) 26.02.2019
   (181) 08.11.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 

բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    4756  22.02.2029 «Շանթ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Լենինականի 12, AM

    4896  05.02.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5130  04.05.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5140  24.02.2029 Ինտելս Գրուպ Ս. Ա., LU

    5141  24.02.2029 Ինտելս Գրուպ Ս. Ա., LU

    5142  24.02.2029 Ինտելս Գրուպ Ս. Ա., LU

    5247  09.03.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5292  21.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5294  27.07.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5477  16.08.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    5478  23.08.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   13800  07.08.2028 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

   14215  12.03.2029 «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 18/3, AM

   14242  12.12.2028 Փրեսթու Էնթըփրայզիս Ս.Լ.ՈՒ., ES

   14245  03.02.2029 «Առնադօ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 54վ, AM

   14277  22.01.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

   14279  30.01.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

   14280  30.01.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

   14281  12.05.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

   14342  16.02.2029 Ծաղկաձորի «Գարուն հյուրանոց» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

     ք. Ծաղկաձոր, Գ.Մագիստրոսի 7, AM

   14415  13.02.2029 «Պարադոքս» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34ա, AM

   14429  04.03.2029 «ՋիԷնՍի-ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, Խաղաղության 1, AM

   14430  13.03.2029 Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

   14462  10.03.2029 «Կետ արքիթեքթ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 31 ա, բն.36, AM

   14465  06.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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    14466  06.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14469  06.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14470  06.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14477  03.02.2029 ԷսԴի-3Սի, ԼԼՔ, US

    14478  06.02.2029 ԷմՀաշՍէԷս, FR

    14498  24.03.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14500  24.03.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14584  02.04.2029 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM

    14693  29.04.2029 «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

    14694  29.04.2029 «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

    14722  17.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14723  17.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14726  17.04.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14732  08.05.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14880  19.02.2029 Սինջենթա Լիմիթեդ, GB

    14904  15.07.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    14907  22.01.2029 Արիմա Հոլդինգ Քորփ., TC

    14912  16.04.2029 Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Ինգաֆարմ», RU

    14916  17.06.2029 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

    14918  24.06.2029 Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

    14944  28.08.2029 ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

     «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» ՓԲԸ, Երևան, Արտաշիսյան 94/16, AM

    14945  28.08.2029 Անհատ ձեռնարկատեր Նորիկ Հակոբջանյան, 

     Բաբաջանյան փող հ 104, Մալաթիա - Սեբաստիա, ք. Երևան, AM

    15016  23.07.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15018  21.08.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15033  29.07.2029 «Դոննա էֆ. էս.» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, 

     Անդրանիկի 7/29, AM

    15082  11.02.2029 Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
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    15083  11.02.2029 Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15084  11.02.2029 Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15131  12.08.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15132  12.08.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15200  30.07.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

    15316  06.10.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15402  20.11.2029 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15467  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15469  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15473  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15474  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15478  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15481  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15483  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15484  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15485  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15486  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15488  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15490  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15493  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15494  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15495  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15498  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15501  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15502  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15503  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15507  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
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    15512  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15513  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15516  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15518  26.10.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15520  26.10.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15521  26.10.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15522  26.10.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15523  26.10.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15525  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15526  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15527  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15528  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15529  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15530  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15531  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15532  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15548  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15549  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15733  15.02.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15791  07.08.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15794  28.12.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15795  28.12.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

    15884  18.01.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    15892  26.01.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    16051  29.01.2030 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    16121  04.11.2029 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
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№ 03/1 
01 .03 . 20 19

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      25-03                490 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A23C 9/00           3273  A

A23L 1/00            3273  A

A61C 13/00          3274  A

A61K 9/00           3275  A

A61K 9/00           3276  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2177
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26298, 26299
73 (1) Իրավատեր  «Մանկական զվարճանքների 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ջոսե» ՍՊԸ, 
ՀՀ, ք. Երևան, Դավիթաշեն 3թղմ., 4շ., 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

          Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.02.2019

____________________

Գրանցում No 2178
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11200
73 (1) Իրավատեր  Հյուհթամակի Ֆայնենս Բ. 
Վ., Jupiterstraat 102, 2132 HE HOOFDDORP, The 
Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Այքոնիկ ԱյՓի 
Ինթրըսթս, ԷլԷլՍի, Դելավերի նահանգ, 16192 
Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, U.S.A., 
US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.02.2019

____________________

Գրանցում No 2179
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20750
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Միսակ Մելքոնյան, Երևան, Կոմիտաս 19, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Պոպո գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 73/28, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       13.02.2019

____________________

Գրանցում No 2180
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25657
73 (1) Իրավատեր  Գուանդուն Սաիման 
Ինվեսթմնթ Քո., էլԹիԴի, Room 310, Zibian Build-
ing 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan Road, Liwan 
District, Guangzhou, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մինիսո Հոնկոնգ 
Լիմիթեդ, Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard 
Road, Wan Chai, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            20.02.2019

____________________

Գրանցում No 2181
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No IR 1332752
73 (1) Իրավատեր  ԷլԷլՍի «Եվրոչեխոլ», 1 Magis-
tralny tupik, 5A, office 6, RU-123290, RU
73 (2) Օգտագործող  Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Ս-ՄԵԴ», ՀՀ 0009, ք. 
Երևան, Կենտրոն համայնք, Թումանյանի փող. 
6/21, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       04.10.2021թ.
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                          22.02.2019

____________________
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Գրանցում No 2182
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1331290
73 (1) Լիցենզատու  Լ՝Օրեալ, 14, rue Royale, 
75008 Paris, France, FR
73 (2) Լիցենզառու   ԶԱՕ «Լ՝Օրեալ», 119180, 4th 
Golutvinsky per. 1/8, bld. 1-2, Moscow, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.02.2019

____________________

Գրանցում No 2183
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Լիցենզատու  Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, 
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York 
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- 
Ouates, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   մինչև 26.03.2020թ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       22.02.2019

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

  3272                 02.08.2018

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 461U         13.08.2018
 476U           12.08.2018
 501U         10.08.2018



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 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)
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(51) 2019.01  (11) 3273 (13) A
A23C 9/00
A23L 1/00

(21) AM20180070 (22) 18.06.2018
(72) Флора Тхруни (AM), Кристина Карапетян 
(AM), Ашот Сагиян (AM), Цовинар Балабекян 
(AM), Татьяна Хачатрян (AM) 
(73) РА НАН Научно-производственный 
центр “Армбиотехнология” государственная 
некоммерческая организация, 0056, Ереван, 
Гюрджяна 14 (AM) 
(54) Штамм бактерии Lactobacillus rhamnosus 
БТК 20-12 - продуцент аргинина
(57) Изобретение относится к области 
биотехнологии, в частности, к штамму бактерий 
Lactobacillus acidophilus NG-1 – продуценту 
молочной кислоты, который может найти 
применение в производстве кисломолочных 
продуктов функционального назначения и 
пробиотических лекарств.

Штамм бактерий Lactobacillus acidophi-
lus NG-1 (Учреждение “Центр депонирования 
микробов” Научно-производственного Центра 
“Армбиотехнология” НАН РА, номер - MDC 
9621) выделен из кишечной системы здорового 
человека. 

Расширяется ассортимент пробиотических 
штаммов, штамм быстро размножается, имеет 
высокую продуктивность молочной кислоты.

____________________

(51) 2019.01  (11) 3274 (13) A
A61C 13/00

(21) AM20180106 (22) 28.09.2018
(72) Славик Авагян (AM) 
(73) Славик Авагян, 3001, Шираки марз, Артик, 
Тонаканян 34, кв. 15 (AM) 
(54) Съемный зубной протез
(57) Изобретение относится к ортопедической 
стоматологии, в частности, к зубным протезам.

Съемный зубной протез имеет корпус, 
изготовленный из стоматологической акриловой 
пластмассы. Дополнительно имеет присоски, 
изготовленные из стоматологического акри-
лового материала. Присоска имеет гибкий 

корпус со сферической поверхностью и 
хвостовую часть. На боковых стенках корпуса 
протеза выполнены цилиндрические выемки и 
глухие отверстия, соответствующие корпусу и 
хвостовой части каждой присоски.

Обеспечивается неподвижность и долго-
вечность протеза, 5 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3275 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20180115 (22) 02.11.2018
(72) Элен Азарян (AM) 
(73) Элен Азарян (AM) 
(54) Способ комплексного лечения фото-
старения кожи
(57) Изобретение относится к области 
медицины, в частности, к косметологии и может 
найти применение при комплексном лечении 
фотостарения кожи.

Согласно изобретению, препарат гиалуро-
новой кислоты собирается с сывороткой, бога-
той тромбоцитами, в одном шприце по 1,5 мл 
от каждого компонента и делают внутрикожную 
инъекцию по 1,5 мл по обеим сторонам лица.

В соответствии с предпочтительным 
вариантом осуществления изобретения в 
качестве препарата гиалуроновой кислоты 
используется биорепарат Гиалрипайер-04 
Hyalre pa ir. 

Обеспечивается выраженный положи-
тельный эффект на морфофункциональные 
показатели кожи-повышая качество жизни 
пациента.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2019.01 (11) 3276 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20180116 (22) 02.11.2018
(72) Элен Азарян (AM) 
(73) Элен Азарян (AM) 
(54) Спссоб консервативного лечения блефа-
роптоза с использованием Глиатилина

Сведения о выданных патентах
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(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности, к косметологии и может 
быть использовано в качестве метода 
консервативного лечения блефароптоза в 
результате передозировки или инъекции 
ботулинотоксина А (БТА). 

Согласно методу, после инъекции 
ботулинотоксина А (БТА), по всей длине 
поверхности окружности, обработанной  БТА, 
производятся внутримышечные инъекции 
Глиатилина в дозе 0,3 мл на расстоянии 1-1,5 
см друг от друга, 3-7 раз с двухдневными 
перерывами. 

Обеспечивается гораздо быстрое и эффек-
тивное восстановление функциональной 
активности мышцы верхнего века.
(74) А. Хачикян

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 25-03 (11) 490 (13) S 
(21) 20180057  (22) 28.12.2018
(72) Ерванд Карганян (AM), Артак Амирханян 
(AM) 
(73) ООО “Мега-Свет” (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Телескопическая мачта

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№03/1

01 .03 . 20 19

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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