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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) 2016.01 (11) 3015 (13) A
B23C5/00

(21) AM20150167 (22) 24.12.2015
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես Սամվելի Մանուկյան (AM), Սերյոժա 
Հմայակի Հակոբյան (AM), Տիգրան Արտյոմի 
Միրվելյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Հ. Ղանդիլյան 47, բն. 5 (AM) 
(54) Ֆրեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների մշակման 
բնագավառին և կարող է կիրառվել միաբյուրեղ 
կտրող  թիթեղիկ ունեցող գործիքներով գունա -
վոր մետաղների և համաձուլվածքների անընդ -
հատ և ընդհատուն կտրման գործընթացներում։ 

Ֆրեզն ունի իրան, իրանի վրա մշակված 
փորվածքում տեղակայված կտրող տարրի 
անհրաժեշտ երկրաչափությունն ապահովող 
տակդիր և լավարկված դիրքով կողմնորոշված 
արհեստական կորունդե կտրող տարր։ Իրանը 
լրացուցիչ ունի կտրող տարրի երկայնական 
առանցքին զուգահեռ կատարված գլանաձև 
փորվածք և դրանում տեղակայված կտրող տարրի 
դիրքը կարգավորող հանգույց: Կարգավորող 
հանգույցը կազմված է աստիճանավոր լիսեռի 
ձև ունեցող պտուտակից և պտուտակի կենտրո-
նական հատվածում կատարված մեծ տրամագծի 
վրա նստեցված ռետինե օղակից: Կարգավորող 
հանգույցն ամրակցված է իրանին բարձակի 
միջոցով: 

Բարձրացվում են կորունդե տարրի մաշակա-
յունությունն ու ամրությունը, մեծանում է կտրման 
արագությունը, 6 նկ.։

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3016 (13) A
C07D 401/00
A61K 31/00
A61P 25/00

(21) AM20140173 (22) 20.06.2013
(85) 17.12.2014
(86) PCT/GB2013/051606, 20.06.2013
(87) WO 2013/190302, 27.12.2013
(31) 61/662,592,    (32) 21.06.2012,    (33) US
(72) Բոուլին Մարտին Հանս (GB), Ստյուարտ 
Քրեյգ Ռոբերտ (GB) 

(73) ԱսթրաԶենեկա ԱԲ (SE) 
(54) Կամսիլատային աղ, դեղագործական 
բաղադրանյութ, կամսիլատային աղը որպես 
դեղամիջոց, բետա-ամիլոիդի հետ կապված 
ախտաբանությունների կանխարգելման 
և(կամ) բուժման եղանակ
(57)   Գյուտը վերաբերում է քափուրսուլֆաթթվի 
աղին (կամսիլատային աղ), մասնավորապես՝ 
( 1 r, 1 ’R ,4R) -4 -մեթօքսի-5 ’’ -մեթի լ -6 ’ - [5 -
( պ ր ո պ - 1 - ի ն - 1 - ի լ ) պ ի ր ի դ ի ն - 3 - ի լ ] - 3 ’ H -
երկսպիրո[ցիկլահեքսան-1,2’-ինդեն-1’,2’’-
իմիդազոլ]-4’’ ամինին և այդ աղը ներառող 
դեղագործական բաղադրանյութերին:

Բացի այդ, գյուտը վերաբերում է 
կամսիլատային աղի կիրառմանը որպես 
դեղամիջոց Ab-ի (բետա-ամիլոիդի) հետ 
կապված ախտաբանությունների բուժման 
և(կամ) կանխարգելման համար, ինչպիսիք 
են՝ Դաունի սինդրոմը, β-ամիլոիդային 
անգիոպաթիան (անոթի ախտահարում), 
ինչպես օրինակ` առանց սահմանափակում-
ների ուղեղային ամիլոիդային անգիոպաթիան 
կամ ժառանգական  գանգուղեղային արյունա-
զեղումը, կոգնիտիվ խանգարումների հետ 
զուգորդված խանգարումները, ինչպես օրինակ` 
առանց սահմանափակումների, ՉԿԽ-ն 
(«չափավոր կոգնիտիվ խանգարում» MCI), 
Ալցհեյմերի հիվանդությունը (AD), հիշողության 
կորուստը, Ալցհեյմերի հիվանդության հետ 
զուգորդված ուշադրության դիֆիցիտի 
ախտանիշները, Ալցհեյմերի հիվանդության 
հետ զուգորդված  այնպիսի հիվանդություններ, 
ինչպիսիք են՝ նեյրոդեգեներացիան կամ  
դեմենցիան (թուլամտություն), ներառյալ՝ խառը 
անոթային և դեգեներատիվ ծագման դեմեն-
ցիան, նախասենիլային դեմենցիան, սենիլային 
դեմենցիան և Պարկինսոնի հիվանդության հետ 
զուգորդված դեմենցիան, առաջադիմական 
վերկորիզային պարալիզը (կաթված)  կամ 
կեղևային հիմային դեգեներացիան:  

Առաջարկված միացությունները թույլ են 
տալիս արգելակել Αβ-ի և դրա ֆրագմենտների 
նստեցումը BACE-ի արգելակման շնորհիվ՝ 
դրանով ապահովելով կանխարգելման և(կամ) 
բուժման արդյունավետությունը, 7 անկախ կետ, 
1 նկ.:      
(74) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3017 (13) A
G02B3/00

(21) AM20140136 (22) 27.09.2014
(72) Վահան Քոչարյան (AM), Տիգրան 
Մուրադյան (AM), Ռուբեն Ամիրաղյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Ֆիզիկայի կիրառական 
պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, 0014, 
Երևան, Հր. Ներսիսյանի 25 (AM) 
(54) Ռենտգենյան ճառագայթման ոսպնյակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ռենտգենյան 
ճառագայթների ոսպնյակներին, կարող 
է օգտագործվել դիֆրակտաչափներում, 
սպեկտրաչափներում, բժշկական և ռենտգեն-
յան օպտիկայի այլ սարքավորումներում:

Ռենտգենյան ճառագայթման ոսպնյակն 
ունի ողորկված միաբյուրեղային թիթեղի 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսք ունեցող 
դիֆրակցիոն տարր, միաբյուրեղի բռնիչ և 

բռնիչի դիրքավորման միջոց: Միաբյուրեղը 
կողմնորոշված է Լաուէի երկրաչափությամբ 
դիֆրակցիայի դիրքում, որի աշխատանքային 
մակերևույթներին ուղղահայաց նիստերից 
մեկին զուգահեռ տեղադրված է պարույրաձև 
տաքացուցիչ, իսկ մյուս նիստերը և 
աշխատանքային մակերևույթները շրջապատի 
միջավայրի հետ գտնվում են ազատ 
ջերմափոխանակության մեջ: Ոսպնյակն 
ունի նաև համակարգչով կառավարվող 
տաքացուցիչին տրվող լարումները փոփոխող 
սարք:

Մեծացվում է դիֆրակցված ռենտգենյան 
և գամմա ճառագայթման ելքային 
ինտենսիվությունը և ապահովվում ելքային 
փնջի կիզակետումն ու տարածա-ժամանակային 
պարամետրերի կառավարելիությունը, 1 նկ. :

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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(51) 2016.01 (11) 446  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140133U (22) 23.09.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Արգելուկավոր մեխանիզմով մանեկա-
դարձակ
(57) Մանեկադարձակը բռնակի ծայրերում 
ունի բազմաչափ աշխատանքային գլխիկներ: 
Բռնակը ծայրերում ունի գլանաձև անցքեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրում տեղակայված 
է արգելուկավոր մեխանիզմին կառչող 
ատամնանիվ: Ատամնանիվի իրանի 
կենտրոնում կատարված է միջանցիկ անցք 
ունեցող գլան: Գլանի հետ միաձուլված է 
երկթև եղջյուրաձև գլխակալ, որի թևերի 
ծայրամասերում կատարված է մեկական 
գլանաձև անցք: Աշխատանքային գլխիկն 
իր կողային նիստերի գլանաձև ելուստների 
միջոցով տեղակայված է գլխակալի մեջ:

Իրականացման առաջին տարբերակում 
եղջյուրաձև գլխակալում տեղակայված է չորս 
տարբեր չափի մանեկադարձակյա անցքերով 
աշխատանքային գլխիկ: Ատամնանիվի 
կենտրոնական գլանի հակադիր ծայրում արված 
է մեկ այլ չափի մանեկադարձակյա անցք:

Իրականացման երկրորդ տարբերակում 
եղջյուրաձև գլխակալում տեղակայված է չորս 
տարբեր չափի “Allen” տիպի մանեկադարձակյա 
ելուստներով աշխատանքային գլխիկ:

Իրականացման երրորդ տարբերակում 
եղջյուրաձև գլխակալում տեղակայված է չորս 
տարբեր չափի “Torx” տիպի մանեկադարձակյա 
ելուստներով աշխատանքային գլխիկ:

Իրականացման չորրորդ տարբերակում 
ատամնանիվներից յուրաքանչյուրը կենտրո-
նական գլանի երկու հիմքերին ուղղահայաց 
ունի միաձուլված մեկական երկթև եղջյուրաձև 
գլխակալ, որոնց մեջ տեղակայված է 
մեկական չորս մանեկադարձակյա անցքերով 
աշխատանքային գլխիկ:

Իրականացման հինգերորդ տարբերակում 
եղջյուրաձև գլխակալներում  տեղակայված 

է մեկական երկու միմյանց համառանցք  
մանեկադարձակյա տարբեր չափի անցքերով 
աշխատանքային գլխիկ:

Ապահովվում է գործիքի կոմպակտությունը, 
ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարավո-
րությունները, 47 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 447  (13) U
B25B13/00

(21) AM20140132U (22) 23.09.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի 
գործիքներին, մասնավորապես` բազմաչափ 
մանեկադարձակին: 

Մանեկադարձակը բռնակի ծայրերին ունի 
եղջյուրաձև գլխակալներ: Գլխակալներում 
տեղակայված են մեկական չորս տարբեր 
չափերի մանեկադարձակյա աշխատանքային 
գլխիկներ: Աշխատանքային գլխիկները 
երկկողմանի են և յուրաքանչյուր կողմի անցքը 
տարբեր չափերի երկու մանեկադարձակյա 
անցքերի լծորդումից ստացված 
աշխատանքային անցք է:  Տարբերակներից 
մեկում աշխատանքային անցքը ստացվել է 
տարբեր չափերի «Metrinch» տեսակի երկու 
մանեկադարձակյա անցքերի լծորդումից: 
Մյուս տարբերակում աշխատանքային անցքը 
ստացվել է տարբեր չափերի «Industro» տեսակի 
երկու մանեկադարձակյա անցքերի լծորդումից:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների ձգումն ու քանդումը, 20 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 448 (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150161U (22) 17.12.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM) 
(73) «Էյչ Էյր Ինժիներինգ» ՍՊԸ, 0052, Երևան, 
Զ. Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM) 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(54) Ռազմական ինքնաթիռի թևի փոխադրման 
տարա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի 
թևի փոխադրման տարաներին, և կարող է 
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով 
Սու-25 գրոհային ինքնաթիռի և դրա 
մոդիֆիկացիաների թևերի փոխադրման 
համար:

Տարան պատրաստված է պողպատյա 
պրոֆիլներից, ունի հեծանաֆերմային 
կառուցվածք, երկու ուղղաձիգ շրջանակներ, 
երկու հորիզոնական հեծաններ և տարան 
ինքնաթիռի ֆյուզելաժին ամրակցող տարրեր: 
Շրջանակները միմյանց ամրակցված են 
հեծանների և կոշտության կողերի միջոցով: 
Տարան լրացուցիչ ունի երեք ուղղաձիգ 
շրջանակներ և երկու հորիզոնական հեծաններ: 
Շրջանակներից երկրորդը, երրորդը և չորրորդն 
ունեն տարան ինքնաթիռի ֆյուզելաժին 
ամրակցող տարրերի երկուական զույգ: 
Շրջանակներից յուրաքանչյուրն ունի մեկը 
մյուսի վրա տեղակայված երեք հորիզոնական 
պրոֆիլային հեծաններ, որոնցից վերևի երկուսը 
հանովի են:

Ապահովվում է տրանսպորտային ինքնա-
թիռներով փոխադրման հնարավորությունների 
արդյունավետ օգտագործումը, նվազեցվում է 
մոնտաժման աշխատանքների ծավալը, 11 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 449  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150162U (22) 17.12.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM) 
(73) «Էյչ Էյր Ինժիներինգ» ՍՊԸ, 0052, Երևան, 
Զ. Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM) 
(54) Կործանիչ ինքնաթիռի թևի փոխադրման 
տարա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի 
թևի փոխադրման տարաներին, և կարող է 
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով 
Ֆ-16 կործանիչ ինքնաթիռի և դրա 
մոդիֆիկացիաների թևերի փոխադրման 
համար: 

Տարան պատրաստված է պողպատյա 
պրոֆիլներից, ունի  հեծանաֆերմային  
կառուցվածք, երկու ուղղաձիգ շրջանակներ և 
երկու հորիզոնական հեծաններ: Շրջանակները 
միմյանց ամրակցված են հեծանների և 
կոշտության կողերի միջոցով: Շրջանակներից 
յուրաքանչյուրն ունի տարան ինքնաթիռի 
ֆյուզելաժին ամրակցող տարրերի երկուական 
զույգ: Տարան լրացուցիչ ունի երեք ուղղաձիգ 
շրջանակներ և երկու հորիզոնական հեծաններ: 
Շրջանակներից յուրաքանչյուրն ունի մեկը 
մյուսի վրա տեղակայված երեք հորիզոնական 
պրոֆիլային հեծաններ, որոնցից վերևի երկուսը 
հանովի են:

Ապահովվում է տրանսպորտային ինքնա-
թիռներով փոխադրման հնարավորությունների 
արդյունավետ օգտագործումը, նվազեցվում է 
մոնտաժման աշխատանքների ծավալը, 11 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 450  (13) U
G09G 3/00
B60S 5/00

(21) AM20150163U (22) 18.12.2015
(72) Հմայակ Աղասինի Աբաջյան (AM), Արամ 
Յակովլևի Գրիգորյան (AM), Գևորգ Արայիկի 
Վարդանյան (AM), Գրիգոր Հրաչիկի Նիազյան (AM) 
(73) Հմայակ Աղասինի Աբաջյան, 2203, 
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Սարալանջի 7, 
բն. 49 (AM), Արամ Յակովլևի Գրիգորյան, 
0056, Երևան, Նանսենի 19, բն. 86 (AM), Գևորգ 
Արայիկի Վարդանյան, 0023, Երևան, Բրյուսովի 
19, բն. 22 (AM), Գրիգոր Հրաչիկի Նիազյան, 
0086, Երևան, Շիրակի 58, բն. 4 (AM) 
(54) Գազաբաշխիչ աշտարակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավտոտրանսպորտային միջոցների վառելա-
նյութերի բալոնները սեղմած բնական գազով 
լցավորման գազաբաշխիչ աշտարակների 
էլեկտրոնային սարքավորանքին, մասնա-
վորապես, լցավորման պրոցեսի կառավարման 
և լցավորման ռեժիմի մասին տեղեկության 
ցուցանշմանը:

Գազաբաշխիչ աշտարակն ունի 
ընդհանուր իրանի մեջ միավորված գազային 
սարքավորանքի հատվածամաս, էլեկտրոնային 
սարքավորանքի հատվածամաս և կափարիչ, 
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պարամետրերի ցուցանշման վահանակ, 
կառավարման վահանակ, կառավարման 
ստեղնաշար, լուսային ցուցիչ և վիճակի 
լուսադիոդային ցուցիչներ՝ «ՀԱՆԳԻՍՏ», 
«ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄ», «ԴԱԴԱՐ», «ԵԼՔԸ ՓԱԿ 
Է», «ՄԻԱՑՎԱԾ ՉԷ», «ՎԹԱՐ», «ԶԱՆԳՎԱԾ» 
և «ԾԱՎԱԼ», որոնք տեղակայված են 
էլեկտրոնային սարքավորանքի հատվածամասի 
դիմային վահանակի վրա: Պարամետրերի 
ցուցանշման վահանակը նույնպես տեղա-
կայված է էլեկտրոնային սարքավորանքի 
հատվածամասի դիմային վահանակի վրա և 

ներառում է հինգ յոթսեգմենտային ցուցիչներ՝ 
«ԳՈՒՄԱՐ», «ՔԱՆԱԿ», «ԱՐԺԵՔ», «ՃՆՇՈՒՄ» և 
«ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ»: Կառավարման վահանակը 
ներառում է չորս կոճակ՝ «ՍԿԻԶԲ», «ԱՎԱՐՏ», 
«ՎԹԱՐ» և «ԴԱԴԱՐ»: Լուսային ցուցիչն ունի 
երեք գունային սեկցիաներ՝ կարմիր, դեղին և 
կանաչ: Ցուցանշման և կառավարման տարրերը 
միացված են կառավարման էլեկտրոնային 
բլոկին:

Բարձրացվում են գազաբաշխիչ աշտարակի 
տեղեկաբերությունը, անվտանգությունը և 
շահագործման հարմարավետությունը, 3 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 06-11  (11) 383 (13) S 
      06-12
(21) 20150037  (22) 18.11.2015
(72) Կոհար Երվանտի Կևորկյան (AM) 
(73) Կոհար Երվանտի Կևորկյան, Երևան, 
Մաշտոցի պող. 1, բն. 27 (AM) 
(54) Գորգ (2 տարբերակ)
(55) 

_____________________

(51) 03-01 (11) 384 (13) S 
(21) 20150036  (22) 18.11.2015
(72) Կոհար Երվանտի Կևորկյան (AM) 
(73) Կոհար Երվանտի Կևորկյան, Երևան, 
Մաշտոցի պող. 1, բն. 27 (AM) 
(54) Պայուսակ
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(55) 

_____________________

(51) 09-03 (11) 385 (13) S 
(21) 20160003  (22) 21.01.2016
(72) Ռիտա Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Ռիտա Ժորայի Մարտիրոսյան, Երևան, 
Ավան, Իսահակյան թաղ., 4 շ., բն. 6 (AM) 
(54) Թեյի տուփ
(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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(210) 20150045 (111) 24237
(220) 27.01.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.01.2025
(730) Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացա-
ռությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ. 
ամանեղենի լվացման մեքենաներ. էլեկտրական 
հարիչներ կենցաղային նպատակների 
համար. էլեկտրական փոշեծուծների պարկեր. 
էլեկտրական փոշեծուծներ. էլեկտրական 
լվացքի մեքենաներ կենցաղային նպատակների 
համար. ավտոմատացված փոշեծուծներ. 
էլեկտրական գործիքներ. էլեկտրաշարժաբերով 
խոզանակներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական գազոնահնձիչներ. ավտո-
մատացված  պտուտակահաններ մեքենաների 
համար. էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. էլեկտրամուրճեր. 
ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ. միաշերեփ 
էքսկավատորներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ  սկավառակներ,   DVD-ներ  և  այլ    
թվային գրառմամբ սարքեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ, համակարգիչներ. ծրա-
գրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
շարժական հեռախոսներ. թվային խցիկներ. 
շարժական մեդիա խաղարկիչներ. շար-
ժական համակարգիչներ. հեռախոսների, 
սմարթֆոնների և պլանշետային համա-
կարգիչների անլար ականջակալներ. վերա-
լիցքավորվող կուտակիչներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. կաշվե պատյաններ 
բջջային (շարժական) հեռախոսների, սմարթ-
ֆոնների և պլանշետային համակարգիչների 
համար. փականով պատյաններ բջջային 
(շարժական) հեռախոսների, սմարթֆոնների 
և պլանշետային համակարգիչների համար. 
պլանշետային համակագիչներ. հեռուստա-
ընդունիչներ. ձայնային էլեկտրոնային սարքեր, 
մասնավորապես՝ ծավալային հնչողության 
համակարգեր. թվային հեռուստատեսային 
կցուրդներ. DVD փլեյերներ. լուսարձակող 
դիոդային էկրաններ. մոնիտորներ. 3D 
ակնոցներ. համակարգիչներ. տպիչներ. 
կիսահաղորդիչներ. կաթոդային ճառա-
գայթային խողովակներ. պլազմային 
էկրաններ. լուսարձակող էկրանների նման 
հարթ ցուցասարքեր. դիոդներ. բջջային 
(շարժական) հեռախոսների էկրաններ. MP3 
խաղարկիչներ. MP3 խաղարկիչների էկրաններ. 
MP4 խաղարկիչներ. MP4 խաղարկիչների 
էկրաններ. էկրաններ շարժական 
մուլտիմեդիային խաղարկիչների համար. 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. նավագնացական սարքերի 
էկրաններ. թվային աուդիո խաղարկիչներ. 
էկրաններ թվային աուդիո խաղարկիչների 
համար. էկրաններ խցիկների համար. 
տեսախցիկներ. էկրաններ տեսախցիկների 
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համար. շարժական ճառագայթման էկրան-
ներ. ուլտրաշարժական  անձնական համա-
կարգիչներ. էկրաններ ուլտրաշարժական 
անձնական համակարգիչների համար. 
տեսաէկրաններ ուլտրաշարժական  անձնա-
կան համակարգիչների համար. մարտկոցներ. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. գալվա-
նական տարրեր. էլեկտրական վառելիքային 
տարրեր. էլեկտրական կուտակիչներ. արևային 
մարտկոցներ. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). էլեկտրական մարտկոցներ 
պլանշետային համակարգիչների համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ թվային խցիկների 
համար. էլեկտրական մարտկոցներ թվային 
տեսախցիկների համար. էլեկտրական  
մարտկոցներ անձնական համակարգիչների 
համար. էլեկտրական մարտկոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ բժշկական 
սարքավորանքի համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ գեներատորների համար. 
էլեկտրա կան մարտկոցներ բջջային (շարժա-
կան) հեռա խոսների համար. էլեկտրական 
մարտ կոցներ էլեկտրական գործիքների հա մար. 
էլեկտրական մարտկոցներ կենցաղային 
ավտոմատացված մաքրող սարքերի համար. 
էլեկտրական կուտակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. էներգիայի կուտակման 
համակարգեր (ESS). էլեկտրական մարտկոցներ 
էլեկտրական հեծանիվների համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. օդի լավորակիչներ. օդի մանրէա-
զերծիչներ. էլեկտրական վառարաններ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
էլեկտրական սառնարաններ. լուսարձակող  
դիոդային լամպեր. միկրոալիքային վառա-
րաններ. օդամաքրիչներ. լուսարձակներ 
նավերի համար. լամպեր նավերի շրջադարձի 
ցուցիչների համար. լույսեր նավերի շրջադարձի 
ցուցիչների համար. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ նավերի համար. օդային  
տրանսպորտային միջոցների լապտերներ. 
լամպեր օդային  տրանսպորտային միջոց-
ների շրջադարձի ցուցիչների համար. 
լույսեր օդային  տրանսպորտային միջոց-
ների շրջադարձի ցուցիչների համար. 

լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ 
օդային  տրանսպորտային միջոցների 
համար. թռչող ապարատների լուսավորման 
համակարգեր. լույսեր երկաթուղային  
տրանսպորտային  միջոցների համար. 
լամպեր երկաթուղային  տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար. 
լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
ավտոմեքենաների լապտերներ. լամպեր 
ավտոմեքենաների շրջադարձի ցուցիչների 
համար. լույսեր ավտոմեքենաների շրջադարձի 
ցուցիչների համար. լուսավորման սարքեր 
և տեղակայանքներ ավտոմեքենաների 
համար. հեծանիվների լապտերներ. հեծա-
նիվների լամպեր. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ հեծանիվների համար. 
փողոցային լամպեր. պայթանվտանգ 
լամպեր մետրոյում օգտագործելու համար. 
մանրէասպան լամպեր օդի մաքրման համար. 
հանքափորի լամպեր. նեոնային լամպեր. 
լամպեր գեներատորի համար. շիկացման 
լամպեր. շիկացման լամպերի մասեր. 
ոլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
լամպեր ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մանրէասպան  լամպեր. ջահեր. մանր 
լամպանոթներ. լուսավորման միջոցներ 
ցուցափեղկերի համար. լամպեր ջրային 
մակերևույթների համար. սնդիկով լամպեր. 
լուսատուներ ակվարիումների համար. 
լուսարձակներ. ացետիլենային լամպեր. աղե-
ղային լամպեր. աղեղային լամպերի ածխային 
էլեկտրոդներ. անվտանգ լամպեր. լամպեր 
արտաքին  օգտագործման համար. լամպեր 
պրոյեկցիոն ապարատների համար. կախովի 
լամպեր. ստորջրյա լուսարձակներ. դեկորատիվ 
լամպեր. ինֆրակարմիր լամպեր. էլեկտրական 
լամպեր. էլեկտրական լամպերի շիկացման 
թելիկներ. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. 
լուսավորման էլեկտրական ապարատներ. 
լուսավորման էլեկտրական սարքեր բացա-
ռությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. կոթառներ 
էլեկտրական լամպերի համար. լուսավորման 
լապտեր. մագնեզիումային թելեր լուսավորման 
սարքերի համար. լյումինեսցենտային 
խողովակներ. գազապարպիչ խողովակներ 
լուսավորման համար. լուսացրիչներ. 
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էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ 
լուսավորման համար. գազապարպիչ 
լամպերի մասեր. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ. առկայծող լուսարձակներ. 
լամպեր ձկնորսության համար. առաստաղի 
լուսատուներ. չինական (թղթե) լապտերներ 
տոնական հարդարանքի համար. էլեկտրական 
լամպեր նոր տարվա տոնածառերի համար. 
հատակի լուսատուներ, հատակաջահեր, 
լապտերներ. ցոլալապտերներ. արհեստական 
արևային լամպեր. ողողող լույսի լուսարձակներ. 
ֆլուորեսցենտող լամպեր. ֆլուորեսցենտող 
լամպերի խողովակներ. իմպուլսային լամպեր. 
լուսարձակող սարքավորանք. լուսարձակող 
սարքավորանք օդային տրանսպորտային 
միջոցների համար. լուսարձակող սարքավո-
րանք երկաթուղային տրանսպորտային  
միջոցների համար. լուսարձակող սարքա-
վորանք մոտոցիկլետների համար. լուսար-
ձակող սարքավորանք ավտոմեքենաների 
համար. լուսարձակող սարքավորանք նավերի 
համար.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական 
իրեր, զարդեր, թանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. թանկարժեք ապարանջաններ, 
ներառյալ՝ ժամացույցների, արագության 
տվիչների, քայլաչափների, կալորիայի, 
հեռա վորության և շարժման  արագության 
չափիչ ների ֆունկցիա կատարողները. 
ժամացույցներ, որոնք ապահովում են 
անլար կապ էլեկտրոնային տերմինալների 
հետ, ինչպիսիք են՝ սմարթֆոնները, պլան-
շետային համակարգիչները, անձնական  
թվային սարքերը և համակարգիչ-
ները. ներկառուցված քայլաչափիչներով 
թանկարժեք ապարանջաններ. սրտի 
աշխա տանքը չափող ներկառուցված մոնի-
տորներով թանկարժեք ապարանջաններ. 
ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի), 
ժամացույց ապարանջաններ. թանկարժեք 
ապարանջաններ. ներկառուցված քայլա չա-
փիչներով ժամացույցներ. սրտի աշխատանքը 
չափող ներկառուցված մոնիտորներով 
ժամացույցներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սար քավորումների տեղակայում. շինա-
րարական արդյունաբերություն. անորակ  
շենքերի վերանորոգում. շինարարական 
տեղեկատվություն ապահովող  ծառայություն. 
շինարարական  պայմանագրերի կազմում. 
գրասենյակների կառուցում. առևտրային 
շենքերի կառուցում. կամարների կառուցում. 
բնակարանների կառուցում. գրասենյակ-
հյուրանոցների կառուցում. բնակտարածքների 
կառուցում. պողպատ-երկաթբետոնի աշխա-
տանքներ. կոոպերատիվ բնակարանների 
կառուցում. բնակելի հողատարածքների 
կառուցում. հողաբարելավում.

դաս 38. հեռահաղորդակցում. հեռա-
հաղորդակցություն, մասնավորապես` հեռուս-
տատեսային հեռարձակման ծառայություններ. 
անլար հեռուստատեսային հեռարձակում. 
տեսահեռարձակման ծառայություններ համա-
ցանցի կամ այլ հաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով, ներառյալ՝ երրորդ անձանց 
կողմից բեռնավորվող, հրապարակված և 
նշված տեսագրությունները. պատկերների, 
գրաֆիկայի, ձայնի և տեքստի էլեկտրոնային 
հաղորդման կապի ծառայություններ. 
կապի ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
հեռախոսով, սմարթֆոններով, պլանշետային 
անձնական համակարգիչներով, դյու-
րա կիր համակարգիչներով, շարժական 
համակարգիչներով և հեռուստացույցներով 
կապ. կապ գլոբալ համակարգչային ցանցի 
կամ համացանցի միջոցով, մասնավորապես՝ 
հեռախոսով, սմարթֆոններով, պլանշետային 
անձնական համակարգիչներով, դյուրակիր 
համակարգիչներով, շարժական համա-
կարգիչներով և հեռուստացույցներով կապ. 
թվային երաժշտության առաքում հեռուս-
տա հաղորդակցության միջոցով. էլեկտրո-
նային փոստի, հաղորդագրություններ 
ուղարկելու և ստանալու ծառայություններ. 
սմարթֆոնների կամ շարժական հեռախոսների 
համար համակարգչային ծրագրերի 
էլեկտրոնային հաղորդում համացանցի և 
այլ համակարգչային և էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. համակարգչային ծրագրերի 
էլեկտրոնային հաղորդում համացանցի 
կամ այլ համակարգչային և էլեկտրոնային 
հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. հոսքային 
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կամ չներբեռնվող մուլտիմդեդիա ֆայլերի և 
ֆիլմերի  էլեկտրոնային հաղորդում  համա ցանցի 
և այլ ցանցերի  միջոցով. համացանցում դեպի  
թվային երաժշտական վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. դեպի GPS նավագնացական 
ծառայություն մուտքի տրամադրում. առցանց 
զրույցի սենյակների, հաղորդակցության տախ-
տակների և հասարակական ֆորումների 
ապահովում օգտատերերի միջև զվարճության և 
կրթության վերաբերյալ հաղորդագրություններ 
փոխանցելու համար. մուտքի ապահովում 
դեպի վեբ-էջեր, մասնավորապես՝ համացանց 
մուտքի ապահովում. կապի ծառայությունների 
ապահովում և դեպի էլեկտրոնային կապի 
ցանցեր մուտքի տրամադրում համակարգչային 
ծրագրերի և համակարգչային կիրառական 
ծրագրերի փոխանցման կամ ընդունման 
համար. կապի ծառայությունների ապահովում 
և դեպի էլեկտրոնային կապի ցանցեր 
մուտքի տրամադրում ձայնա-, տեսա- կամ 
մուլտիմեդիա բովանդակության հաղորդման 
և ընդունման համար. առցանց կապի 
ծառայության ապահովում, մասնավորապես՝ 
հեռախոսակապ. տվյալների կամ ձայնա-, 
տեսապատկերների հաղորդում և տարածում 
գլոբալ համացանցի միջոցով. տեղեկատվության 
հաղորդում ազգային կամ միջազգային 
համացանցերի միջոցով. վեբ-հաղորդակցման 
ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակում և 
կատա րելագործում. խորհրդատվություն 
համա կարգչային տեխնիկայի և ծրագրերի 
բնա գավառում. համակարգիչների համար ծրա-
գրերի կազմում. համակարգչային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ գրանցված 
օգտատերերի համար առցանց խմբակների 
ստեղծում, քննարկումներին մասնակցելու, 
հանձնարարություններ տարածելու, օգտա-
տերերից արձագանքներ ընդունելու, 
վիրտուալ խմբակներ կազմելու և սոցիալական 
ցանցերում մասնակցելու համար, ներառյալ՝ 
գրքերի, տեղեկագրերի, ամսագրերի և այլ 
տպագրված տեղեկատվական միջոցների 

սոցիալական կապի ծառայություններ և 
բաժիններ. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տվյալներ ստանալու համար 
տեղեկատվություն որոնող համակարգերի 
ապահովում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի ստեղծում և պահպանում. 
վեբ-կայքերի մշակում և կատարելագործում, 
ներառյալ՝ մուլտիմեդիա նյութեր. շարժական 
հեռախոսների, անձնական համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների, հեռուստա-
ցույցների և MP3 խաղարկիչների համա-
կարգչային կիրառական ծրագրերի 
նախա գծում, կատարելագործում, պահպա նում 
և կառա վարում. թվային բովանդակությունը 
ապահովող վեբ-կայքերի տեղադրում. վեբ-
կայքերի տեղադրում երրորդ անձանց 
համար. համացանցի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տեղեկատվության ինդեքս-
ների, կայքերի և այլ միջոցների ստեղծում, 
որոնք հասանելի են գլոբալ համակարգչային 
ցանցերում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության, կայքերի և այլ միջոցների 
որոնում, դիտում և ստացում, որոնք հասանելի 
են գլոբալ համակարգչային ցանցերում և այլ 
հաղորդակցման համացանցերում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային ծրագրերի կառավարվող 
համակարգի, համակարգչային ծրագրերի 
սպասարկման պահպանում, վերանորոգում 
և թարմացում. խորհրդատվական ծառա-
յությունների ապահովում և տեխնիկական 
խնդիրների կարգավորում, համակարգչային 
ծրագրերի և ձեռքի շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքերի և օգտատերերի 
այլ էլեկտրոնիկայի համար. նախագծման, 
տեղակայման, թարմացման և համակարգչային 
ծրագրերի ապահովման վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրում համացանցի և 
այլ համակարգչային կամ հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով. տեղեկատվության, 
կայքերի կամ այլ միջոցների որոնում կամ 
վերականգնում, որոնք հասանելի են գլոբալ 
համակարգչային ցանցերում և  այլ էլեկտրոնային 
հաղորդակցման ցանցերում երրորդ անձանց 
համար. աջակցություն և խորհրդատվություն 
համակարգչային համակարգերի և տվյալների 
հիմնապաշարների մշակման համար. 
տեխնիկական  ապահովման ծրագրեր, 
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մասնավորապես՝ շարժական հեռախոսների, 
անձնական համակարգիչների, շարժական 
համակարգիչների, հեռուստացույցների, MP3 
խաղարկիչների խնդիրների կարգավորման 
համակարգչային կիրառական  ծրագրերի 
խնդիրների ախտորոշման և վերականգնման 
ոլորտներում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150065 (111) 24238
(220) 27.01.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.01.2025
(730) Դոուլ Ֆուդ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(591) 
Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար միր, 
դեղին և կապույտ գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 31. թարմ մրգեր և թարմ բանջարեղեն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150066 (111) 24239
(220) 27.01.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.01.2025
(730) Դոուլ Ֆուդ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ մրգեր և թարմ  բանջարեղեն:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20150067  (111) 24240
(220) 27.01.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.01.2025
(730) Դոուլ Ֆուդ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղին և կապույտ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 29. մշակված (պահածոյացված, 
սառեց ված, չորացված, թիթեղյա և ապակյա 
տարա ներում պահածոյացված) մրգեր, սերմեր 
և ընկույզ. կաթնամթերք (բացառությամբ 
ըմպելիքների).

դաս 30. հացահատիկ և հացահատիկի 
հիմքով նախուտեստ. սառեցված քաղցրավենիք.

դաս 32. արքայախնձորի հյութ, արքա-
յախնձորի հիմքով հյութեր և արքայախնձորի 
հյութի պարունակությամբ ըմպելիքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150068 (111) 24241
(220) 27.01.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.01.2025
(730) Դոուլ Ֆուդ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. մշակված (պահածոյացված, 

սառեցված, չորացված, թիթեղյա և ապակյա 
տարաներում պահածոյացված) մրգեր, սերմեր 
և ընկույզ. կաթնամթերք (բացառությամբ 
ըմպելիքների).
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դաս 30. հացահատիկ և հացահատիկի 
հիմքով նախուտեստ. սառեցված քաղցրավենիք.

դաս 32. արքայախնձորի հյութ, արքա-
յախնձորի հիմքով հյութեր և արքայախնձորի 
հյութի պարունակությամբ ըմպելիքներ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150386 (111) 24242
(220) 20.03.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 20.03.2025
(730) «Ալբերի արտ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
153/45, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք:

_____________________

(210) 20150692  (111) 24243
(220) 25.05.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 25.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վռամ Կարա-
պետյան, Երևան, Ավետիսյան 4, բն. 22, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(526) «fresh & waffle» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150719  (111) 24244
(220) 27.05.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.05.2025
(730) «Արգենտո» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
40/1, բն. 3, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «MATE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի փոխարինիչներ. 
մատե.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150809 (111) 24245
(220) 12.06.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 12.06.2025
(730) «Արսսի ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Հով-
հան նիսյան 24, AM 
(442) 17.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20150859 (111) 24246
(220) 19.06.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 19.06.2025
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գևորգ 
Հովսեփյան 26, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մա նու շակա գույն, վարդագույն, սպիտակ, կա նաչ 
և նարնջա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. հեռուստահաղորդումների արտադրու-

թյուն, ցուցադրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձակալություն, ձայնա- տեսագրությունների 
արտադրություն, ցուցադրում, տարածում, 
վարձույթ և վարձակալություն. հանրային 
հեռուստաընկերության եթերով հաղորդաշար, 
որը նորատի ու փորձառու մայրիկներին մատչելի 
լեզվով զինում է օգտակար տեղեկատվությամբ:

_____________________

(210) 20150958 (111) 24247
(220) 30.06.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 30.06.2025
(730) «Էկենգ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. թվային ստորագրություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային նույնականացման 

քարտերի ծրագրի սպասարկում. նույնա-
կանացման քարտերի ընթերցման ծրագրի 
սպասարկում:

_____________________

(210) 20151045  (111) 24248
(220) 14.07.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 14.07.2025
(730) «Ժէ ռան դե վու» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-
նանց 10, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 
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(526) «ARENI» բառն ու «GRAND VIN D`ARMENIE» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, սև, մուգ և բաց մոխրագույն 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20151110  (111) 24249
(220) 29.07.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 29.07.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղ վարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) Բացի «Погреба Ошакана» և «КОНЬЯЧ-
НЫЙ ДОМ ОШАКАН» գրառումներից մնացած 
բոլոր գրա ռումները ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, ոսկեգույն և մուգ ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20151111  (111) 24250
(220) 29.07.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 29.07.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 

(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
_____________________

(210) 20151136  (111) 24251
(220) 04.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 04.08.2025
(730) «Թի Էս Ի» դեպի կայուն էկոհամակարգեր 
բնապահպանական» ՀԿ, Երևան, Դիմիտրովի 
87, բն. 14, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. գրքեր, բուկլետներ.
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մակերպում և անցկացում, տուրիզմ.
դաս 41. կրթական (ուսումնական) ծրա-

գրերի կազմակերպում և անցկացում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151171  (111) 24252
(220) 11.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 11.08.2025
(730) Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 
Մենեջմենթ, Ինք., US 
(442) 02.12.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/1 

01 .04 . 20 16

(511) 
դաս 9. ակնոցներ և պարագաներ, այն 

է՝ արևապաշտպան ակնոցներ, ակնոցների 
պատյաններ, ակնոցների շրջանակներ. 
հպաոսպնյակների տուփեր և պատյաններ. 
պաշտպանիչ շապիկներ և պատյաններ բջջային 
հեռախոսների, լեփթոփների, պլանշետների և 
դյուրատար մեդիա նվագարկիչների համար. 
պատյաններ բջջային հեռախոսների և 
պլանշետների տեղափոխման համար.

դաս 14. ժամացույցներ և ձեռքի ժամա-
ցույցներ. ոսկերչական իրեր, այն է՝ 
վզնոցներ, ապարանջաններ, ականջօղեր, 
ոսկերչական քորոցներ, մատանիներ, ոտքի 
ապարանջաններ, համայիլներ և թալիսմաններ, 
բրելոկներ և կախոցներ.

դաս 18. կանացի պայուսակներ, 
տեղափոխման պայուսակներ բոլոր նպա-
տակների համար, մեծ պայուսակներ, ճամ-
փորդական պայուսակներ, ուսից կախվող 
պայուսակներ, քսակներ, կլատչ պայուսակներ, 
սուրհանդակների պայուսակներ, երեկոյան 
պայուսակներ, ձեռքից կախվող պայուսակներ, 
իրեղենի պարկեր, շների տեղափոխման 
համար պայուսակներ, գոտկային դրամա-
պանակներ, ուսապարկեր, մարզիկների 
պայուսակներ, մարմնամարզիկների պայու-
սակներ, պայուսակներ երկարատև ճանա-
պարհորդելու համար, համակարգիչների 
պայուսակներ, պորտֆելներ, ճամպրուկներ, 
ճանապարհորդական պայուսակներ հագուստի 
համար, տափակ ճամպրուկներ, լողափնյա 
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, 
փոքր պայուսակներ, դրամապանակներ, 
բանալիների պատյաններ, վարկաքարտերի 
պատյաններ, դատարկ վաճառվող կոս-
մետիկական պայուսակներ և պատյաններ, 
հովանոցներ, անձրևակալներ, անձնագրերի 
պատյաններ, մանրադրամի քսակներ և 
գոտիներ.

դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն, այն 
է՝ բամբակյա մգդակած վերմակներ, մգդակած 
վերմակներ փափկափետուրից (բմբուլից), 
բրդյա վերմակներ, սավաններ, բարձերի 
երեսներ, սրբիչներ.

դաս 25. ներքնազգեստ, այն է՝ կրծկալներ, 
անդրավարտիքներ, կանացի գիշերային կամ 
տնային լայն շապիկներ, տրիկոներ. կանացի 
ներքնազգեստ. գիշերային հագուստ, այն է՝ 

գիշերաշապիկներ, պիժամաներ, գիշերանոցներ 
և գիշերային սպիտակեղեն. հագուստ ակտիվ 
կենսակերպ վարելու համար, այն է՝ սպորտային 
տոպեր, մարզահագուստի տաբատներ, 
սպորտային վերնազգեստ, սպորտային 
կարճատաբատներ, կնգուղով սպորտային 
վերնազգեստ, զանգապաններ, գամաշներ և 
յոգայի վարտիքներ. լողազգեստ. վերնազգեստ, 
այն է՝ բաճկոններ, վերարկուներ, սպորտային 
բաճկոններ, ձեռնոցներ և ականջակալներ. 
հագուստ, այն է՝ վզկապներ, գուլպաներ, 
T-աձև շապիկներ, կապերով կանացի տոպեր, 
շապիկներ, բլուզներ, կապերով լողազգեստ-
ներ, ջինսեր, ջինսից կարճատաբատներ, 
տրիկոտաժե վերնաշապիկներ, տրիկոտաժե 
տոպեր, տաբատներ, կարճատաբատներ, 
կիսաշրջազգեստներ, սվիտերներ, ջերսիից 
հագուստ, զգեստներ. կոշկեղեն. գլխարկներ.

դաս 28. խաղալիքներ, այդ թվում՝ 
պլյուշե խաղալիքներ և խծուծված խաղալիք 
կենդանիներ.

դաս 35. մանրածախ խանութների 
ծառայություններ, մանրածախ խանութների 
առցանց ծառայություններ և փոստային 
պատվերների ծառայություններ, բոլորը 
վերաբերող հագուստի բնագավառին, ինչպես 
նաև` սպիտակեղենին և ներքնազգեստին, 
կաշվե իրերին, կանացի պայուսակներին, 
նորաձևության պարագաներին, ոսկերչական 
իրերին, կոշկեղենին, գլխարկներին, 
կոսմետիկական միջոցներին, անձնական 
խնամքի պարագաներին, ակնոցներին, պայու-
սակներին և կենցաղային ապրանքներին:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151194  (111) 24253
(220) 14.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 14.08.2025
(730) Վահե Գալստյան, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 19, բն. 23, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց բալագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տեղեկատվական կայք տնտե -
սական նորությունների (լուրերի), տնտեսա-
գիտական վերլուծությունների վերա բերյալ:

_____________________

(210) 20151212  (111) 24254
(220) 20.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 20.08.2025
(730) Արամ Մաչանյան, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 13, բն. 18, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ  
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20151213  (111) 24255
(220) 20.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 20.08.2025
(730) Արամ Մաչանյան, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 13, բն. 18, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ  
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

_____________________

(210) 20151215  (111) 24256
(220) 20.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 20.08.2025
(730) Արամ Մաչանյան, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 13, բն. 18, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում: 

_____________________

(210) 20151233  (111) 24257
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20151234  (111) 24258
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151235  (111) 24259
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151236  (111) 24260
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151237  (111) 24261
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025

(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151238  (111) 24262
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151239  (111) 24263
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ, ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151240  (111) 24264
(220) 24.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 24.08.2025 
(730) «Կոնյակի տուն Օշական» ՍՊԸ,  ք. 
Եղվարդ, Նատի թաղ. 6, շ. 13, AM 
(442) 18.09.2015
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151250  (111) 24265
(220) 27.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 27.08.2025
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Թալին, Մյասնիկյան 20, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «GREEN ENERGY » և «PELLET BURNER» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. բիոզանգվածային պելետի այրման 
միջոցով ջերմային էներգիա ստանալու համար 
նախատեսված վառարան:

_____________________

(210) 20151275  (111) 24266
(220) 28.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 28.08.2025
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 

դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սա տու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաս տուկ ներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151276  (111) 24267
(220) 28.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 28.08.2025
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151277  (111) 24268
(220) 28.08.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 28.08.2025
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.09.2015
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151319  (111) 24269
(220) 08.09.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 08.09.2025
(730) Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյան, Երևան, 
Անդրանիկի 24, բն. 42, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «ՏՈՒՐ», «TOUR» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________

(210) 20151320  (111) 24270
(220) 08.09.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 08.09.2025
(730) Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյան, Երևան, 
Անդրանիկի 24, բն. 42, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(526) «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ», «HOTEL» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոց:
_____________________

(210) 20151368  (111) 24271
(220) 16.09.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 16.09.2025
(730) Բանգ Բանգ Ափարել Քո., Լթդ., KR 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. կիսակոշիկներ. կոշկեղեն. տղա-

մարդկանց կոստյումներ. կանանց կոստյում-
ներ. մանկական հագուստ. տաբատներ. 
ներքնազգեստ. փողկապներ. գուլպաներ. 
գլխարկներ. սպորտային հագուստ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151369  (111) 24272
(220) 16.09.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 16.09.2025
(730) Բանգ Բանգ Ափարել Քո., Լթդ., KR 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. պիտույքատուփեր կոսմե-

տիկայի համար (դատարկ). քսակներ, 
դրամապանակներ. պորտֆելներ. ուսի պայու-
սակներ. ուղեպայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. պայուսակներ կաշվից և կաշվի 
նմանակումներից. մեջքի պայուսակներ. 
կանանց պայուսակներ. անձրևանոցներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20151481  (111) 24273
(220) 13.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 13.10.2025
(730) Էլեն Թադևոսյան, Երևան, Թումանյան 
35, բն. 40, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր.
դաս 18. կաշվե պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

_____________________

(210) 20151482  (111) 24274
(220) 13.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 13.10.2025
(730) «Սնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 11, 
բն. 19, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սենդվիչներ, խորտիկներ, բուր-
գերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20151484  (111) 24275
(220) 14.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 14.10.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ   հավելումներ   մարդկանց   և  կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփա պատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151485  (111) 24276
(220) 14.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 14.10.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անաս նաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա-
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղա նա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20151498  (111) 24277
(220) 16.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 16.10.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքաին նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, մետալիկ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման  
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների  
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). հայկական կոնյակ 
(բրենդի).

_____________________

(210) 20151525  (111) 24278
(220) 26.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 26.10.2025
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM  
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ  նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս  29.  միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ սերուցքային 
կրեմ, հարած սերուցք, մարգարին, կարագ, 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար, կաթնաշոռ, եփած կամ ֆերմենտացված 
պանիրներ, հալած պանիր, յոգուրտ, կաթնային 
ըմպելիքներ, կեֆիր, մածուն, թան.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց, 
մասնավորապես՝ մրգային պաղպաղակ, 
կակաո և կաթնային ըմպելիքներ, սառեցված 
արտադրանք.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր, մասնավորապես՝ 
կաթնաշիճուկային հիմքի վրա, փափուկ 
ըմպելիքներ, որոնք ներառում են կաթ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151546  (111) 24279
(220) 29.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 29.10.2025
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
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, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151561  (111) 24280
(220) 30.10.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Էդգար Ղազարյան, Երևան, Մանթաշյան 
5/2, բն. 24, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ   և հետազոտություններ  և 
 դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումներ և հետա  զո-
տություններ. համա կարգչային ապա րատների 
և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20151589  (111) 24281
(220) 03.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 03.11.2025
(730) Անահիտ Ղազարյան, Երևան, Տերյան 8, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. պարբերականներ, ամսա-
գրեր, գրքեր, տպագրական արտադրանք. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա վո-
րումների).

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 

մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. մանրածախ վաճառքի ծառա-

յություն. գովազդի նպատակով նորաձևության 
ցուցադրման կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
օնլայն էլեկտրոնային (ոչ բեռնվող) հրատա-
րակությունների տրամադրում. նորաձևության 
ոլորտում նորությունների, բլոգների, 
ամսագրերի, տեքստերի հրատարակում. 
զվարճության նպատակով նորաձևության 
ցուցադրման կազմակերպում.

դաս 42. հագուստի և նորաձևության 
պարագաների մոդելավորում. խորհրդա-
տվություն հագուստի և նորաձևության 
պարագաների մոդելավորման ոլորտում.

դաս 45. անհատական խորհրդատվություն 
նորաձևության ոլորտում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151591  (111) 24282
(220) 04.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 04.11.2025
(730) «Նատվիկ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան փ. 4, 
44-45, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «Coffee» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151596  (111) 24283
(220) 04.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 04.11.2025
(730) «Ռադիո Ավրորա» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Զարյան 22, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «RADIO» և «100.7 FM» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
ռադիոծրագրերի պատրաստում:

_____________________

(210) 20151609  (111) 24284
(220) 09.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 09.11.2025
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան Ռայնիս 
7, բն. 11, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
_____________________

(210) 20151612  (111) 24285
(220) 10.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 10.11.2025
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151644  (111) 24286
(220) 17.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 17.11.2025
(730) Հրաչյա Հովհաննիսյան, Երևան, Ֆրունզեի 
6/2, բն.55, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «BAKERY» և «ԽՄՈՐԵՂԵՆ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151646  (111) 24287
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. տակդիրներ. մանկական վարտիք-

տակդիրներ. հիգիենիկ տակդիրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ վարտիքներ. հիգիենիկ 
անձեռոցիկներ:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151647  (111) 24288
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. լվացող 
միջոցներ:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151648  (111) 24289
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. էներգետիկ ըմպելիքներ. գազա-

վորված ջրեր. ածիկային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. մրգային ըմպելիքներ:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151649  (111) 24290
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 
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(511) 
դաս 29. տոմատի մածուկ, տոմատի հյութ 

սնունդ պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
պահածոներ. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. մակարոն, արիշտա, մակա-
րոնեղեն, վերմիշել, տոմատի սոուս, 
սպագետտի,  սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,  
տապիոկա, սագո,  սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151650  (111) 24291
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025 
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կաթնային 

ըմպելիքներ, որոնցում կաթը գերակշռում է. 
սերուցք, հարած սերուցք, կրեմ սերուցքային, 
պանիր, միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի 
էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. մակարոն, արիշտա, մակա րո-
նեղեն, վերմիշել, տոմատի սոուս, սպագետտի, 
սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151651  (111) 24292
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «Naturally Good» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. սննդային ճարպեր, սննդային 
յուղեր, մարգարին, կարագ:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151652  (111) 24293
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային ճարպեր, սննդային 

յուղեր, մարգարին, կարագ: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151653  (111) 24294
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
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(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային ճարպեր, սննդային 

յուղեր, մարգարին, կարագ: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151654  (111) 24295
(220) 18.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառ ներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. լվացող 
միջոցներ: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151672  (111) 24296
(220) 19.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 19.11.2025
(730) «Հանրային լրագրության ակումբ» հասա-
րակական կազմակերպություն, Երևան, Տպա-
գրիչների 9, բն. 1/1, AM 

(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. կառավարում գործա-

րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մրցույթների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող գիտա-
կան հետազոտություններ և մշակումներ. 
ծառայություններ արդյունաբերական վերլու-
ծության և  գիտական հետազոտությունների 
բնագավառում.  համակարգիչների տեխ նի-
կական և ծրագրային ապահովման   մշակում և 
կատարելագործում:

_____________________

(210) 20151683  (111) 24297
(220) 23.11.2015 (151) 22.03.2016
   (181) 23.11.2025
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   10  05.03.2026 Տրիումֆ Ինտերտրադե ԱԳ, CH

   11  05.03.2026 Տրիումֆ Ինտերտրադե ԱԳ, CH

   14  05.03.2026 Տրիումֆ Ինտերտրադե ԱԳ, CH

   18  05.03.2026 Տրիումֆ Ինտերտրադե ԱԳ, CH

   22  05.03.2026 Ֆրոմաժերի Բել, FR

1095  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

1130  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

1132  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

1135  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

1140  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

1262  06.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1263  06.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1264  06.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1267  18.01.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

1315  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1316  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1317  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1318  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1319  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1320  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1321  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1329  17.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

1568  19.02.2026 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1602  11.03.2026 Բիսքյուի Դյուբուշե է Սի, FR

1641  28.02.2026 Բերոլ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1695  20.02.2026 Գրոհե ԱԳ, Industriepark Edelburg 58675 Hemer, Germany, DE, DE

1705  12.02.2026 Սքենդինեվիըն Թբեքոու Գրուփ Ըսենս Էյ/Էս, DK

1849  03.05.2026 Կիկերս Ինտերնասիոնալ Բ.Վ., NL

1898  27.03.2026 Բյուլ Ս.Ա., FR

1925  11.03.2026 Ասահի Կասեյ Կաբուշիկի Կաիշա, JP

(111)
Գրանցման
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հասցեն, երկրի կոդը

1928  11.03.2026 Ասահի Կասեյ Կաբուշիկի Կաիշա, JP

1980  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

1983  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

1985  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

1986  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

1987  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

1988  14.05.2026 ԶՖ Ֆրիդրիխսհաֆեն ԱԳ, DE

2003  20.05.2026 ԲՓ փ.լ.ք., GB

2006  20.05.2026 ԲՓ փ.լ.ք., GB

2007  20.05.2026 ԲՓ փ.լ.ք., GB

2008  20.05.2026 ԲՓ փ.լ.ք., GB

2009  20.05.2026 ԲՓ փ.լ.ք., GB

2012  12.02.2026 Դը Զինգեր Քամփնի Լիմիթիդ Ս.ա.ռ.լ., LU

2013  06.03.2026 Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2015  06.03.2026 Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2016  06.03.2026 Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2026  06.03.2026 Դը Զինգեր Քամփնի Լիմիթիդ Ս.ա.ռ.լ., LU

2027  06.03.2026 Դը Զինգեր Քամփնի Լիմիթիդ Ս.ա.ռ.լ., LU

2080  17.05.2026 Դարթ Ինդասթրիզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2153  20.05.2026 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

2154  20.05.2026 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

2728  20.11.2025 Օսթին Նիքըլս Ընդ Քո., Ինքորփորեյթիդ, US

2861  10.04.2026 Հոնդա Գիկեն Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա (Հոնդա Մոթոր Քո., ԼԹԴ.), JP

3078  09.01.2026 Փեթնս ընդ Բոլդուինս Լիմիթիդ, GB

3128  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3129  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3354  12.02.2026 Էբոթ Փոյնթ օֆ Քեյր Ինք., US

3392  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3393  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3394  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3396  08.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3484  02.05.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL
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3521  19.02.2026 Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

3527  08.05.2026 Ալփս Էլեքթրիք Քո., ԼԹԴ., JP

3600  21.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3617  28.02.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

3696  28.03.2026 Միլենիում Ֆարմասյութիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

4657  29.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

5053  28.03.2026 Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

10505  21.02.2026 «Արտաշատ-վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

10792  17.02.2026 ՍիՓիԹի Հոլդինգզ, ԻՆք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

10821  20.02.2026 Ամալիա Հրաչիկի Ռոմանովա, ք. Երևան, Մանթաշյան 4/6, բն.18, AM

10993  14.03.2026 Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ Հոլդինգզ Այըրլենդ, CH

11055  20.04.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11102  10.03.2026 ՊիցաԷքսպրես Լիմիթիդ, GB

11108  26.04.2026 «Արզնու Տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Արզնի, AM

11110  26.04.2026 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11111  26.04.2026 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11138  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11139  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11140  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11141  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11142  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11143  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11144  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11145  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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11171  24.02.2026 Թրիսթար Թելեվիժն, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11172  01.03.2026 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

11188  09.03.2026 Հոբբս Լիմիթիդ, GB

11193  14.04.2026 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11194  14.04.2026 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11196  27.04.2026 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11200  06.05.2026 Հյուհթամակի Ֆայնենս Բ. Վ., NL

11201  11.05.2026 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11203  26.05.2026 Հուաուեյ Թեքնոլջիզ Քո., Լթդ., CN

11242  24.02.2026 ՍիՓիԹի Հոլդինգզ, ԻՆք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11243  24.02.2026 ՍիՓիԹի Հոլդինգզ, ԻՆք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11301  26.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11318  25.04.2026 «Զանգեզուր մայնինգ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, 

     Չարենցի փող. 5շ. բն.4, AM

11388  19.05.2026 Հերբա Ռայսմիլս, Էս.Էլ.Յու., ES

11409  11.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11413  14.07.2026 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

     Շահամիրյանների 22, AM

11462  25.04.2026 Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

11500  02.08.2026 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

11567  17.08.2026 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

11654  16.03.2026 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

11934  28.07.2026 Պեպսիկո, Ինք., US

11935  28.07.2026 Պեպսիկո, Ինք., US

11936  28.07.2026 Պեպսիկո, Ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20151151
(220) 06.08.2015
(730) Էփլ Ինք., US 
(310) 66472
(320) 06.02.2015
(330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

արտաքին սարքեր. համակարգչային ապահովում. 
արտաքին մոնիտորների և դիսփլեյների պարտադիր 
օգտագործմամբ էլեկտրոնային խաղերի 
համար հարմարեցված շարժական սարքերի 
ծրագրային ապահովում. ձեռքի համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. անձնական թվային 
օգնականներ. էլեկտրո նային օրգանայզերներ. 
էլեկտրոնային բլոկնոտներ. էլեկտրոնային գրքեր 
ընթերցելու սարքեր. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային ապահովում՝ նախատեսված խաղային 
մեքենաների համար. ձեռքի թվային էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. ձեռքի և շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքեր՝ համացանց 
մուտքի հնարավորությամբ և հեռախոսային 
զանգերի, ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և 
այլ թվային տվյալների ուղարկման, ստացման 
և պահման համար. էլեկտրոնային շարժական 
միավորներ (տարրեր) նախատեսված տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, պահման 
և (կամ) փոխանցման համար,էլեկտրոնային սար-
քեր, որոնք օգտագործողին թույլ են տալիս հետևել 
անձնական տեղեկատվությանը կամ կառավարել 
այն. ձայնի գրանցման և վերարտադրման 
սարքեր. MP3 և այլ թվային ֆորմատի ձայնային 
նվագարկիչներ. ձայնի թվային գրանցման սարքեր. 
տեսագրությունների թվային գրանցման և վեր-
արտադրման սարքեր. ձայնասկավառակների 
գրանցման և վերարտադրման սարքեր. տեսասկա-
վառակների գրանցման և վերարտադրման սարքեր. 
խտասկավառակների գրանցման և վեր արտա-
դրման սարքեր, բազմակողմանի սկավա ռակների 

գրանցման և վերարտադրման թվային սարքեր. 
ձայներիզների գրանցման և վերարտադրման 
թվային սարքեր. ռադիո, ռադիոընդունիչներ և 
ռադիոհաղորդիչներ. ձայնա-, տեսա-, և թվային 
խառնիչներ. ձայնի ուժեղարարներ. ձայնա-
ընդունիչներ, ձայնավերարտադրիչներ, աուդիո-
սարքեր մեքենայի համար. ականջի մեջ դրվող 
ականջակալներ. ականջա կալներ. ձայնային 
բարձրախոսներ. միկրոֆոններ. ձայնա յին 
համակարգի բաղկացուցիչ մասեր և լրասարքեր. 
մոդեմներ. ցանցային հաղորդակց ման սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային հաղորդակցման 
սարքա վորումներ և գործիքներ. տեսաձայնային 
ուսուցողական սարքեր. օպտիկական սարքեր 
և գործիքներ. հեռա հաղորդակցման սարքեր և 
գործիքներ. գլոբալ դիրքավորման համակարգի 
(GPS) սարքեր, հեռախոսներ. ձայնի, տվյալների կամ 
նկարի փոխանց ման համար անլար հաղորդակց-
ման սարքեր. մալուխներ. տվյալների կրիչներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ. համակարգչային 
ծրա գրեր կամ ծրագրային ապահովում պարունակող 
կամ ձայնագրելու համար նախատեսված 
չիպեր, սկավա ռակներ և ժապավեններ. ֆաքսի-
միլային ապարատներ. խցիկներ. մարտ-
կոցներ. հեռուստա ցույց ներ. հեռուստա տեսային 
ընդունիչներ. հեռուստա  տե սա յին մոնի տոր  -
ներ. թվային հեռուստա տեսու   թյան ընդունիչներ. 
համա կարգչային ծրա գրային ապա հովում. 
համակարգիչներ և էլեկտրո նային խաղեր. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգի (GPS) համա  կարգչային 
ծրագրային ապա հովում. համա  կարգչային 
ծրագրային ապահովում ճանապար հորդության 
և զբոսա շրջության, ճանա պարհորդության 
պլանավորման, նավար կու թյան, ճանա  պար-
հորդության ուղու պլանա  վորման, աշխար հա-
գրական դիրքի, ուղղու թյան, տրանս պորտային 
և երթևեկության մասին տեղեկատվութուն, 
վարման և քայլելու ուղղությունների, գտնվելու 
վայրի անհա տական քարտեզագրման, փողոցային 
քարտե զային տեղեկատվության, էլեկտրոնային 
քարտեզի ցուցադրման և ուղղության մասին 
տեղեկա տվության համար. համակարգչային 
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ծրա գրային ապահովում, որը նախատեսված է 
տեքստի, տվյալների, գրաֆիկայի, պատկերների, 
ձայնա, տեսա և մուլտիմեդիա բովանդակության, 
էլեկտրոնային հրապարակումների և էլեկտրոնային 
խաղերի ստեղծման, հեղինակման, բաշխման, 
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խաղալու, 
խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, ցուցադրման, պահպանման 
և կազմակերպման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված է 
տեքստի, տվյալների, ձայնային ֆայլերի, տեսա 
ֆայլերի և էլեկտրոնային խաղերի ձայնագրման, 
կազմակերպման, փոխանցման, շահարկման և 
ստուգման համար, կապված`համակարգիչների, 
հեռուստացույցների, թվային հեռուստատեսության 
ընդունիչների, ձայնային նվագարկիչների, տեսա 
նվագարկիչների, մեդիա նվագարկիչների, 
հեռախոսների և ձեռքի թվային էլեկտորնային 
սարքերի հետ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
համաշխարհային հաղորդակցման ցանցերի և այլ 
համակարգչային, էլեկտրոնային և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով բաշխել տեքստերը, տվյալները, 
գրաֆիկան, պատկերները, ձայնային, տեսային և այլ 
մուլտիմեդիա բովանդակություն. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված է 
համ աշխար հային հաղորդակցման ցանցերի և այլ 
համակարգիչների, էլեկտրոնային և հաղորդակցման 
ցանցերին միացած համակարգիչների սերվերների 
և օգտատերերի միջև տվյալների և հղումների 
նույնականացման, դիրքավորման, խմբավորման, 
բաշխման և կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձեռքի բջջային թվային 
էլեկրոնային սարքերի և այլ սպառողական 
էլեկտրոնիկայի համար. էլեկտրոնային հրա-
պարակման ծրագրային ապահովում. էլեկտրո-
նային հրապարակումների ընթերցման համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. անձնական 
տեղեկատվության կառավարման համար նախա-
տեսված համա կարգչային ծրագրային ապա-
հովում. նախապես ձայնագրված բեռնվող 
ձայնա և տեսալսողական բովանդակություն, 
տեղեկատվություն և մեկնաբանություններ. 
բեռնվող էլեկտրոնային գրքեր, ամսագրեր, պար-
բերական ներ, տեղեկագրեր, թերթեր, հանդես-
ներ և այլ հրապարակումներ. տվյալների բազայի 
կառավարման համար նախատեսված ծրա-
գրային ապահովում. նշանների ճանաչման 

համար նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
ձայնի ճանաչման համար նախատեսված ծրա-
գրային ապահովում. էլեկտրոնային հաղորդա-
գրությունների և հաղորդագրությունների համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. առցանց 
տվյալների բազա մուտքի, դիտման և փնտրման 
համար նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային տեղեկագրերի ցուցատախտակներ. 
տվյալների սինքրոնացման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. ծրագրերի մշակման 
համար նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
օգտատերերի համար նածատեսված էլեկտրոնային 
կերպով, մեքենաների միջոցով կամ համակարգչի 
միջոցով ընթերցվող ձեռնարկներ, որոնք 
օգտագործվում են և (կամ) վաճառվում են բոլոր 
վերը նշված ապրանքների հետ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային միացման սարքեր, բաշխիչներ, 
լարեր, մալուխներ, լիցքավորիչներ, էլեկտրոնային 
սարքերի համար նախատեսված կայաններ արագ 
և միաժամանակյա էլեկտրականությանը միացման 
և (կամ) տվյալների փոխանցման համար (դոկ-
կայաներ), ինտերֆեյսներ և ադապտերներ, որոնք 
օգտագործվում են բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ. համակարգչային սարքեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների հետ օգտագործման համար. 
մուլտիմեդիա գործառույթներով էլեկտրոնային 
սարքեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ օգտագործելու համար. ինտերակտիվ 
գործառույթներով էլեկտրոնային սարքեր բոլոր վերը 
նշված ապրանքների հետ օգտագործելու համար. 
լրասարքեր, մասեր, կցամասեր և փորձարկման 
ապարատներ բոլոր վերը նշված ապրանքների 
համար. պաշտպանիչ պատյաններ, պայուսակներ 
և պատյաններ, որոնք հարմարեցված են կամ 
ձևավորված են բոլոր վերը նշված ապրանքներրի 
համար. նավարկության համար նախատեսված 
գործիքներ. նամականիշների ստուգման 
ապարատներ. կանխիկ գումարի գրանցման սարքեր. 
մետաղա դրամով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. թելադրող մեքենաներ. գործվածքի վրա 
նշումներ կատարելու մարկերներ. քվեարկության 
համար նախատեսված մեքենաներ. էլեկտրոնային 
պիտակներ ապրանքների համար. կշռելու համար 
նախատեսված ապարատներ և գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. էլեկտրոնային ծանուցումների 
ցուցատախտակներ. չափագրման ապարատներ. 
սիլիցիումային թիթեղներ. ինտեգրալ սխեմաներ. 
ֆլյուրեսցենտային էկրաններ. հեռա կառավար-
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ման սարքեր. օպտիկական մանրաթելեր. 
արդյունաբերական գործընթացների հեռա-
կառավար ման համար նախատեսված էլեկտրական 
սարքեր. շանթարգելներ. էլեկտրո լիզարարներ. 
կրակմարիչներ. արդյունաբերական նպատակով 
օգտագործման համար նախատեսված ճառա-
գայթային սարքեր. փրկարարական սարքեր և 
սարքավորումներ. սուլիչ ազդասարքեր. ակնոցներ. 
անիմացիոն մուլտֆիլմեր. ձվադիտակներ. շանը 
հրահանգներ տալու սուլիչներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. էլեկտրականացված ցանկապատեր. 
էլեկտրատաքացվող գուլպաներ. ազդանշանային 
համակարգեր, ազդանշանային համակարգի 
սենսորներ. ազդանշանի դիտարկման համա-
կարգեր. բնակարանի անվտանգության և հսկողու-
թյան համակարգեր. ծխի և ածխածնի օքսիդի 
դետեկտորներ. ջերմաստիճանի կարգավորիչներ, 
մոնիտորներ, տվիչներ (սենսոր) և օդափոխման, 
ջեռուցման և օդորակման վերահսկման համա-
կարգեր և սարքեր (դիվայսներ). էլեկտրական 
և էլեկտրոնային դռների և պատուհանների 
համար նախա  տեսված փականներ և սողնակներ. 
ավտոտնակների դռների բացիչների բացման և 
փակման հեռակառավարմն սարքեր. լուսավորման 
վերահսկիչներ. էլեկտրական վարդակներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային անջատիչներ. համա-
կարգչային օպերացիոն համակարգի ծրագրային 
ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծության և հետազոտության ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
ապահովման և ծրագրային ապահովման 
դիզայն և մշակում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման դիզայն, մշակում և պահպանում 
մայրենի լեզվի, խոսքի, խոսողի, լեզվի, ձայնի 
և ձայնային նմուշների ճանաչման ոլորտում. 
համակարգչային ապահովման և ծրագրային 
ապահովման սարքավորումների և սարքերի 
վարձույթ. համակարգչային ապահովման և 
ծրագրային ապահովման խորհրդատվության 
ծառա յություններ. համա կարգչային համա կար-
գերի, տվյալների բազային և ծրագրերի մշակման 
աջակցության և խորհրդատվության ծառա-
յություններ. առցանց համա կարգչային ապահովման 
և ծրագրային ապահովման տեղեկա տվու թյան 
մատուցում. կայքերի ստեղծման, դիզայնի և 
պահպանման ծառայություններ. կայքերի հոսթինգի 

ծառայություններ. ծրա գրային ծառայության 
մատակարարի (ASP) ծառայություններ, որոնք 
հատկանշում են այլոց համար համա կարգչային 
ապահովման ծրագրերի հոսթինգը. ծրագրային 
ծառայության մատակարարի (ASP) ծառա-
յություններ, որոնք հատկանշում են տեքստի, 
գրաֆիկայի, պատկերների, ձայնային, տեսային և 
մուլտիմեդիա բովանդակության և էլեկտրոնային 
հրապարակումների ստեղծման, հեղինակման, 
բաշխման, բեռնման, փոխանցման, ստացման, 
խաղալու , խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, ցուցադրման, պահպանման և 
կազմակերպման համար. ծրագրային ծառայության 
մատակարարի (ASP) ծառայություններ, որոնք 
հատկանշում են ծրագրային ապահովումը, որը 
օգտագործվում է ձայնի ճանաչման ծրագրային 
ապահովման հետ և ձայնով ակտիվացվող 
ծրագրային ապահովման հետ կապված. առցանց, 
ոչ բեռնվող ծրագրային ապահովման մատուցում. 
առցանց և այլ էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով տեղեկատվության ստացման 
համար որոնողական համակարգերի մատուցում. 
առցանց տեղեկատվության, կայքերի և գլոբալ 
համակարգչային ցանցերում այլոց համար առկա 
ռեսուրսների համար ցուցիչների ստեղծում, 
էլեկտրոնային տեղեկատվության պահպանման 
ծառա յություն  ներ. առցանց սոցիալական ցան-
ցերի ծառա  յություններ. սոցիալական ցանցի 
կայքի մատուցում. քարտեզագրման և տվյալները 
այլ տեսային պատկերների փոխարկման 
ծառայություններ. տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ՝ կապված վերոնշյալ 
ծառայությունների հետ: 

--------------

(210) 20151196
(220) 14.08.2015
(730) Էփլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

արտաքին սարքեր. համակարգչային ապահովում. 
համակարգչային խաղային ապարատներ. ձեռքի 
համակարգիչներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
անձնական թվային օգնականներ. էլեկտրոնային 
օրգա նայզերներ. էլեկտրոնային բլոկնոտներ. 
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էլեկտրոնային գրքեր ընթերցելու սարքեր. 
արտաքին մոնիտորների և դիսփլեյների պարտա-
դիր օգտա գործմամբ էլեկտրոնային խա ղերի համար 
հարմարեցված շարժական սար քերի ծրագրային 
ապահովում. ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքեր 
և դրանց համար նախա տեսված ծրագրային 
ապահովում. ձեռքի և շարժական թվային 
էլեկտրո նային սարքեր՝ համա ցանց մուտքի 
հնարա վորությամբ և հեռա խոսային զանգերի, 
ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և այլ թվային 
տվյալների ուղարկման, ստացման և պահման 
համար. էլեկտրոնային շարժական միավորներ 
(տարրեր) նախատեսված տվյալների և հաղորդա-
գրությունների անլար ստացման, պահման և (կամ) 
փոխանցման համար, էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
օգտագործողին թույլ են տալիս հետևել անձնական 
տեղեկատվությանը կամ կառավարել այն. ձայնի 
գրանցման և վերարտադրման սարքեր. MP3 և այլ 
թվային ֆորմատի ձայնային նվագարկիչներ. ձայնի 
թվային գրանցման սարքեր. տեսա գրությունների 
թվային գրանցման և վերարտադրման սարքեր. 
ձայնասկավառակների գրանցման և վերարտա-
դրման սարքեր. տեսասկավառակների գրանցման 
և վերարտադրման սարքեր. խտասկավառակների 
գրանցման և վերարտադրման սարքեր, բազմա-
կողմանի սկավառակների գրանցման և 
վերարտադրման թվային սարքեր. ձայն երիզների 
գրանց ման և վերարտադրման թվային սարքեր. 
ռադիո, ռադիոընդունիչներ և ռադիոհաղորդիչներ. 
ձայնա-, տեսա-, և թվային խառնիչներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. ձայնա ընդունիչներ, ձայնա -
վերարտադրիչներ, աուդիոսարքեր մեքենայի 
համար. ականջի մեջ դրվող ականջակալներ. ական-
ջա կալներ. ձայնային բարձրախոսներ. միկրոֆոններ. 
ձայնային համակարգի բաղկացուցիչ մասեր և 
լրասարքեր. մոդեմներ. ցան ցային հաղորդակց ման 
սարքա վորումներ. էլեկտրոնային հաղորդակցման 
սարքավորումներ և գործիքներ. տեսաձայնային 
ուսուցողական սարքեր. օպտիկական սարքեր 
և գործիքներ. հեռա հաղորդակցման սարքեր և 
գործիքներ. գլոբալ դիրքավորման համակարգի 
(GPS) սարքեր, հեռախոսներ. ձայնի, տվյալների կամ 
նկարի փոխանցման համար անլար հաղորդակցման 
սարքեր. մալուխներ. տվյալների կրիչ սարքեր. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ. համակարգչային 
ծրագրեր կամ ծրագրային ապահովում պարունակող 
կամ ձայնագրելու համար նախատեսված չիպեր, 
սկավառակներ և ժապավեններ. ֆաքսիմիլային 

ապարատներ. խցիկներ. մարտկոցներ. հեռուստա-
ցույցներ. հեռուստա տե սային ընդունիչներ. 
հեռուստա  տե սային մոնիտորներ. թվային հեռուս-
տա   տեսության ընդու  նիչ ներ. համա կարգչային 
ծրագրային ապա  հովում. համա կարգիչներ և 
էլեկտրոնային խաղեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի (GPS) համա կարգչայնի ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում ճանա  պար  հորդության և զբոսա շրջու-
թյան, ճանա պար   հորդու թյան պլանա վորման, 
նավարկության, ճանապարհորդության ուղու 
պլանավորման, աշխարհագրական դիրքի, 
ուղղության, տրանսպորտային և երթևեկության 
մասին տեղեկատվություն, վարման և քայլելու 
ուղղությունների, գտնվելու վայրի անհատական 
քարտեզագրման, փողոցային քարտեզային 
տեղեկատվության, էլեկտրոնային քարտեզի 
ցուցադրման, և ուղղության մասին տեղեկատվության 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը նախատեսված է տեքստի, տվյալների, 
գրաֆիկայի, պատկերների, ձայային, տեսային և 
մուլտիմեդիա բովանդակության, էլեկտրոնային 
հրապարա կումների և էլեկտրոնային խաղերի 
ստեղծման, հեղինակման, բաշխման, բեռնման, 
փոխանցման, ստացման, խաղալու, խմբագրման, 
դուրս բերման, կոդավորման, ապակոդավորման, 
ցուցադրման, պահպանման և կազմակերպման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը նախատեսված է տեքստի, տվյալների, ձայնային 
ֆայլերի, տեսային ֆայլերի և էլեկտրոնային խաղերի 
ձայնագրման, կազմակերպման, փոխանցման, 
շահարկման և ստուգման համար՝ կապված 
համակարգիչների, հեռուստացույցների, թվային 
հեռուստա տեսության ընդունիչների, ձայնային 
նվագար կիչների, տեսային նվագարկիչների, 
մեդիա նվագարկիչների, հեռախոսների և 
ձեռքի թվային էլեկտրո նային սարքերի հետ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, որը 
թույլ է տալիս օգտա տերերին համաշխարհային 
հաղորդակցման ցանցերի և այլ համակարգչային, 
էլեկտրոնային և հաղորդակցման ցանցերի միջոցով 
բաշխել տեքստերը, տվյալները, գրաֆիկան, 
պատկերները, ձայնային, տեսային և այլ մուլտի-
մեդիա բովանդա կություն. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված է 
համ աշխարհային հաղոր  դակցման ցանցերի և այլ 
համակարգիչների, էլեկտրո նային և հաղորդակց -
ման ցանցերին միացած համա կարգիչների 
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սերվերների և օգտատերերի միջև տվյալների և 
հղումների նույնականացման, դիրքավորման, 
խմբավորման, բաշխման և կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
ձեռքի բջջային թվային էլեկրոնային սարքերի 
և այլ սպառողական էլեկտրոնիկայի համար. 
էլեկտրոնային հրա պարակ ման ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրո նային հրա պա րա կումն երի 
ընթերցման համար նախա տեսված ծրագրային 
ապահովում. անձնական տեղեկա տվության 
կառավարման համար նախա  տեսված համա-
կարգ  չային ծրա գրային ապա հովում. նախապես 
ձայնա գրված բեռնվող ձայնային և տեսալսողական 
բովանդակություն, տեղեկատվություն և մեկնա -
բանություններ. բեռն վող էլեկտրո նային գրքեր, 
ամսագրեր, պարբերա կաններ, տեղեկագրեր, 
թերթեր, հանդեսներ և այլ հրապարակումներ. 
տվյալների բազայի կառավարման համար 
նախա տեսված ծրա գրային ապահովում. 
նշանների ճանաչման համար նապատեսված 
ծրագրային ապահովում. ձայնի ճանաչման 
համար նապատեսված ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների և 
հաղորդագրությունների համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. առցանց տվյալների 
բազա մուտքի, դիտման և փնտրման համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. էլեկտրո-
նային տեղեկագրերի ցուցատախտակներ. տվյալ-
ների սինքրոնացման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. ծրագրերի մշակման 
համար նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
օգտատերերի համար նախատեսված 
էլեկտրոնային կերպով, մեքենաների միջոցով կամ 
համակարգչի միջոցով ընթերցվող ձեռնարկներ, 
որոնք օգտագործվում են և (կամ) վաճառվում են 
բոլոր վերը նշված ապրանքների հետ. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային միացման սարքեր, բաշխիչներ, 
լարեր, մալուխներ, լիցքավորիչներ, էլեկտրոնային 
սարքերի համար նախատեսված կայաններ արագ 
և միաժամանակյա էլեկտրականությանը միացման 
և կամ տվյալների փոխանվման համար (դոկ-
կայաներ), ինտերֆեյսներ և ադապտերներ, որոնք 
օգտագործվում են բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ. համակարգչային սարքեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների հետ օգտագործման համար. 
մուլտիմեդիա գործառույթներով էլեկտրոնային 
սարքեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ օգտագործելու համար. ինտերակտիվ 

գործառույթներով էլեկտրոնային սարքեր բոլոր վերը 
նշված ապրանքների հետ օգտագործելու համար. 
լրասարքեր, մասեր, կցամասեր և փորձարկման 
ապա րատներ բոլոր վերը նշված ապրանք ների 
համար. պաշտպանիչ պատյաններ, պայուսակներ 
և պատյաններ, որոնք հարմարեցված են կամ 
ձևավորված են բոլոր վերը նշված ապրանքներրի 
համար. նավարկության համար նախատեսված 
գործիքներ. նամա կա նիշների ստուգ ման ապա-
րատներ. կանխիկ գումարի գրանցման սարքեր. 
մետաղադրամով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. թելադրող մեքենաներ. գործվածքի վրա 
նշումներ կատարելու մարկերներ. քվեարկության 
համար նախա տեսված մեքենա ներ. էլեկտրո-
նային պիտակներ ապրանքների համար. 
կշռելու համար նախատեսված ապարատներ և 
գործիքներ. չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային 
ծանուցումների ցուցա տախտակ ներ. չափագրման 
ապարատներ. օպտիկական ապարատներ 
և գործիք ներ. սիլիցիումային ինտեգրալային 
սխեմաներ. ինտե գրալ սխեմաներ. ֆլյուրես ցեն-
տային էկրաններ. հեռակառավարման սարքեր. 
օպտիկական մանրաթելեր. արդյունաբերական 
գործընթացների հեռա կառավարման համար 
նախատեսված էլեկտրական սարքեր. շանթ-
արգելներ. էլեկտրոլիզարարներ. կրակմարիչներ. 
արդյունա բերական նպատակով օգտագործման 
համար նախատեսված ճառագայթային սարքեր. 
փրկարարական սարքեր և սարքավորումներ. 
սուլիչ ազդասարքեր. ակնոցներ. անիմացիոն 
մուլտֆիլմեր. ձվադիտակներ. շանը հրահանգներ 
տալու սուլիչներ. դեկորատիվ մագնիսներ. էլեկտրա-
կանացված ցանկապատեր. էլեկրատաքացվող 
գուլպաներ. ազդա նշանային համակարգեր, 
ազդանշանային համակարգի սենսորներ. և ազդա-
նշանի դիտարկման համա կարգեր. բնակարանի 
անվտան գու թյան և հսկողության համակարգեր. 
ծխի և ածխածնի օքսիդի դետեկտորներ. 
ջերմաստիճանի կարգավորիչներ, մոնիտորներ, 
տվիչներ (սենսոր) և օդա փոխման, ջեռուցման 
և օդորակման վերա հսկման համակարգեր և 
սարքեր (դիվայսներ). էլեկտրական և էլեկտրոնային 
դռների և պատու հանների համար նախատեսված 
փականներ և սողնակներ. ավտոտնակների դռների 
բացիչների բացման և փակման հեռակառավարման 
սարքեր. լուսա վորման վերա հսկիչներ. 

դաս 14. ժամագործական և քրոնո մետրիկ 
գոր ծիքներ. ձեռքի ժամացույցներ. ժամացույցներ. 
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գրպանի ճշգրիտ ժամացույց. ժամանակագրիչներ, 
որոնք օգտագործվում են որպես գրպանի ճշգրիտ 
ժամա   ցույց. ժամա   նա կա չափ ներ. ժամա  ցույցի 
թևնոց  ներ. ժամա ցույցի ձեռնա շղթաներ. ձեռքի 
ժամա  ցույց նե րի, ժամացույց ների և ժամա գոր ծական 
և ժամանա  կա չափ գոր ծիքների համար պատյան-
ներ. ձեռքի ժամացույցների, ժամացույցների և 
ժամա գործական և ժամանակաչափական գոր ծիք-
ների համար մասեր. ոսկերչական իրեր:

--------------

(210) 20151631
(220) 13.11.2015
(730) Էփլ Ինք., US 
(310) 67738
(320) 28.07.2015
(330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

սարքավորումներ. դյուրակիր համակարգչային 
սարքավորումներ. շարժական համա կարգիչ-
ներ. պլանշետային համակարգիչներ. հեռա-
հաղորդակցման սարքավորումներ և գործիքներ. 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. անլար 
հեռահաղորդակցման սարքեր ձայնի, տվյալների, 
պատկերների, լսա- և տեսաբովանդակության, 
ինչպես նաև մուլտիմեդիա բովանդակության 
փոխա կերպման համար. ցանցային հաղորդակց-
ման սարքավորումներ. համացանց մուտք գործելու 
հնարավորությամբ և հեռախոսա զան գերի, էլեկտրո-
նային փոստի և այլ թվային տվյալների ուղարկման, 
ստացման և պահպանման համար նախատեսված 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքեր. 
համացանց մուտք գործելու հնարա վորու թյամբ 
և հեռա խոսազանգերի, էլեկտրո նային փոստի և 
այլ թվային տվյալների ուղարկման, ստացման և 
պահպանման համար նախատեսված դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային գրքեր 
կարդալու համար նախատեսված սարքեր. համա-
կարգչային ծրա գրային ապահովում. համա կարգ-
չային ծրագրային ապահովում համա կարգիչների, 
շարժական սարքա   վորումն երի, բջջային 
հեռախոսների, դյուրակիր համա կարգ չային սարքա-
վորումների, համակարգչային արտաքին սարքերի, 
լսա- և տեսանվագարկիչ ների կարգավորման, 
շտկման, շահագործման և վերահսկման համար. 

ծրագրային ապահովում հավելվածների ստեղծման 
համար. նախապես ձայնագրված ներբեռնելի 
լսա-, տեսա- և մուլտիմեդիա բովանդակություն. 
ներբեռնելի էլեկտրո նային գրքեր, ամսա գրեր, 
պարբե րականներ, տեղեկագրեր, թերթեր, 
հանդեսներ և այլ հրապարա կումներ. համա-
կարգ չային արտաքին սարքեր. դյուրակիր 
համակարգչային արտաքին սարքեր. համա-
կարգչային մալուխներ, մոնիտորներ, էկրաններ, 
ստեղնաշարեր, մկնիկներ, մկնիկի գորգեր, 
տպիչներ, սկավառակակրեր և կոշտ կրիչներ. 
արտաքին սարքեր բջջային սարքավորումների 
համար. ձայնի գրանցման և վերարտադրման 
համար նախատեսված սարքավորումներ. թվային 
լսա- և տեսա նվագարկիչներ և ձայնագրիչներ. 
բարձրախոսներ. ձայնի ուժեղա  ցուցիչներ և ընդու նիչ-
ներ. նվագարկիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ձայնի գրանցման և ձայնի ճանաչման 
սարքավորումներ. ականջա կալներ. լսափողեր. 
խոսա փողեր. հեռուստացույցներ. հեռուստացույցի 
ընդունիչներ և մոնիտորներ. ապակոդավորիչներ. 
ռադիոներ. ռադիոփոխարկիչներ և ընդունիչներ. 
օպտիկական սարքավորումներ և գործիքներ. 
ֆոտոխցիկներ. գլոբալ տեղորոշման համակարգեր 
(GPS), նավագնացական գործիքներ. տվյալների 
պահպանման սարքավորումներ. համակարգչային 
չիպեր. մարտկոցներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
միակցիչներ, շղթայակցող միջոցներ, լարեր, 
մալուխներ, լիցքավորիչներ, միակցման հան-
գույցներ, միակցման հանգույցների կայաններ. 
ինտերֆեյսներ (ծրագրային համակարգերի տեսքեր) 
և ադապտերներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
հետ օգտագործման համար. հարմարեցված 
կամ հատուկ ձևված կազմեր, պայուսակներ և 
պատյաններ համա կարգիչ ների համար, համա-
կարգչային արտաքին սարքեր, համակարգչային 
սարքա վորումներ, բջջային հեռախոսներ, և 
փոխադրելի համակարգչային արտաքին սարքեր, 
շարժական և փոխադրելի թվային սարքավորումներ 
և լսա- և տեսաձայնարկիչներ պարունակելու 
համար. էլեկտրո   նային հուշա տետրեր. փոս տային 
դրոշ մա նիշներով վճարումն  երը վերահսկելու 
սարքա վորումներ. դրամարկղեր. մետաղադրամով 
գործարկ վող սարքավորումների մեխանիզմներ. 
ձայնագրիչներ. գործվածքի վրա նշումներ կատարելու 
մարկերներ. քվեարկության համար նախատեսված 
մեքե նաներ. էլեկտրո նային պիտակ ներ ապրանք-
ների համար. ֆաքսիմիլային մեքենաներ. 
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կշռելու համար նախա տեսված ապարատներ և 
գործիք  ներ. չափիչ ժապավեններ. էլեկտրոնային 
ծանուցումների ցուցատախտակներ. չափագրման 
ապարատներ. սիլիցիումային թիթեղներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. ֆլուորեսցենտային էկրաններ. հեռա-
կառավարման սարքեր. օպտիկական մանրա թելեր. 
արդյունաբերական գործընթացների հեռա կառա-
վարման համար նախա տեսված էլեկտրա կան 
սարքեր. շանթարգելներ. էլեկտր ո լիզա րար ներ. 
կրակ մարիչներ. արդյունաբերական նպատա կով 
օգտագործման համար նախատեսված ճառա-
գայթային սարքեր. փրկարարական սարքեր և 
սարքավորումներ. սուլիչ ազդասարքեր. ակնոցներ. 
անիմացիոն մուլտֆիլմեր. ձվադիտակներ. շանը 
հրա հանգներ տալու սուլիչներ. դեկորատիվ մագ-
նիսներ. էլեկտրականացված ցանկապատեր. 
երկա թ ուղային կամ հանքավայրի մեքենաների 
արա գությունը նվազեցնող կամ վերահսկող 
դյուրակիր հեռակառավարվող սարքեր. էլեկտրա-
տաքացմամբ գուլպաներ: 

--------------

(210) 20151663
(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ ներ 
(բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
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միաց ման, փոխա կերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վեր արտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկա կիր ներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման 
սարքավորումներ և համա կարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապա   հովում. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմ սերի վաճառքի 
ավտոմատներ. կանխա վճարով աշխատող երաժշ-
տական ավտոմատներ. հրշեջ մեքենաներ. 
հեռախոսային ինքնա պատա սխա նիչներ. 
էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական կուտա-
կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ փոխադրա-
միջոցների համար. արագա ցումա չափներ. 
ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման 
սարքեր. գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա-
րատներ (GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան 
նպատակների համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր 
(մանրադիտում). օդի բաղադրության վերլուծության 
սարքեր. սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարումների հսկման համար. ձայնի փոխանցման 
սարքեր. ֆերմենտման սարքեր (լաբորատոր 
սարքեր). շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. շնչառական ապարատներ, բացառությամբ 
արհեստական շնչառության ապարատների. 
սարքեր և սարքա վորումներ ռենտգենյան 
ճառագայթման գեներաց ման համար, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
կոմուտացիոն էլեկտրական ապարատներ. 
հաղորդակցական ապարատներ. լաբորատոր 
թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտ-
գենյան ապա րատներ արդյունա բերական 

նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լուսա պատ ճենման 
ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա նային 
ապարատներ. տարածադիտական ապարատ ներ. 
հեռախոսային ապարատներ. ֆաքսի մի լային ապա-
րատներ. լուսահեռագրային ապարատ ներ. 
էլեկտրական հեռա վառոցքային ապարատ ներ. 
թթուների խտաչափներ, թթվա չափներ. 
խտաչափներ աղային լուծույթների խտության 
որոշման համար. թթվաչափներ կուտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտա չափ ներ. 
լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա լողաններ. 
կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. անոդային 
մարտկոցներ. գալվանական տարրերի մարտ-
կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
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նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող 
դիոդներ (LED). դիսկետներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
օպտիկական սկավառակներ. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգորիթ մական շրջանաձև 
քանոններ, լոգորիթմական շրջաններ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգիչների սկավառակավարներ սկավա ռակների 
ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի 

մշակման համար օգտա գործվողների. 
կայծամարիչներ. համառանցք մալուխներ. թելքա-
օպտիկական մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. 
տրամա չափարկիչներ. բացովի տրամա-
չափարկիչներ. պարուրակային տրամա-
չափարկիչներ. հաշվա սարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա րական 
պարկուճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության 
կոճեր (փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
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համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 

կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատա հարներից, ճառա գայթումից և 
կրակից պաշտ պանվելու համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ձվադիտակներ. 
կրակմարիչներ. էլեկտրա ֆիկացված պարիսպներ. 
սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ տրա    կանու թյուն). 
հագուստ դժբախտ պատա   հար   ներից, ճառա  գայ-
թու մից և կրակից պաշտ   պան վելու համար. հագուստ 
կրակից պաշ տ պանվելու համար. ասբեստե 
գործվածքից հագուստ կրակից պաշտպանվելու 
համար. հատուկ լաբո րատոր հագուստ. օզոնա-
րարներ. օկտանտներ. ակնա պակիներ. օմաչափներ. 
ենթա  դաստակի հենարան ներ համակարգչով 
աշխատելու համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա նագրիչներ. 
ուղղալա րեր. անդրա դարձիչներ (օպտիկա). 
ակնոցներ (օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպոր տային ակնոց ներ. ազդանշանային լուսա-
վորվող կամ մեխա նիկական վահան ներ. փեյջեր -
ներ. մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգ մանիչներ. հաղորդիչ ներ (հեռա վորական 
կապ). հեռա խոսային հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. ջրասույզների 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից 
պաշտ պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա-
գայթումից պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու-
նաբերական նպատակների համար. ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից 
պաշտ պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
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տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 

խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
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հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 

շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
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հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 

(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
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մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-

մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
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(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 

տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
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զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 

ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
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գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 

օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 



ԳՅՈՒՏԵՐ

6363

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 

մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
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ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 

քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
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պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
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առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-

դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
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անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 

բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
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հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 

մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
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պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 

ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
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ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 

սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-

կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------

(210) 20151664
(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.
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դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 

տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
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անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-

ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
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քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 

խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
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հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 

համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
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ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 

ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
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մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 

զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-

թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7979

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 

սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
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խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 

համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
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պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 

քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8282

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-

տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
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կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 

համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
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կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 

ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).
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դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 

խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
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բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-

կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8787

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
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ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 

սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
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ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 

կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
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դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 

կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------
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(210) 20151665
(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 

վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 
տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
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ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 

բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
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հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 

ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
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ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 

կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
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գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 

կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
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գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 

պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
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շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-

ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
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շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 

շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
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գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 

կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 
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դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 

ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
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կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-

ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
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ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 

սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
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դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-

կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
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համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 

և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
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խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 

ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
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կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 

փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
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միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 

նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
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իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
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կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-

յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
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իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------

(210) 20151666
(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
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պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 
տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 

էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
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նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 

ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
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(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 

դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
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ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 

փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
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փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 

ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
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ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-

խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
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վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 

թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
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վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 

հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

119119

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
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բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 

թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
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նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-

մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
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(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 

խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
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պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 

փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
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կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 

համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
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ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
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միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 

փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
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շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 

(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
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դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 

տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
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ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-

նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
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նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 

կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 
տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

131131

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 

վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
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համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-

կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
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ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 

նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
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չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-

չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
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նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 

(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
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հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 

նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
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լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 

խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
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ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 

կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
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մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-

ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
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տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 

(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

141141

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-

ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
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սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 

տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
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դասերում. 
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 

ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
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ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 

կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
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ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-

հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
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տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 

և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
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պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-

սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
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մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-

լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
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անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------

(210) 20151668
(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 
տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-

ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
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գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 

պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
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(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 

բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
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լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 

մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
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հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 

Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
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ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 

լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
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ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 

թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
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սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 

եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
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զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 

պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
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գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 

ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
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տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 

սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

161161

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 

կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
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տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 

ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
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առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-

դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
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անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 

բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
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հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 

մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
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պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 

ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
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ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 

ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 



ԳՅՈՒՏԵՐ

168168

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

անտառային ծառայություններ. 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 

պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------
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(220) 18.11.2015
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ.վիդեո», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.
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դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 

տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
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անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 
ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-

ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
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քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 

խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
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հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 
ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 

համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
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ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 

ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
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մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 

զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
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չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 
ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 

սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
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համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 

փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 
կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
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տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 
ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-

ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
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(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 

նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
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ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-
ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 

տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
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համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 

տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
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(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 
գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 

հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
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մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 

տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
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և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 

հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

184184

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 
ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 

մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
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ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 
կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 

տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
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հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -
թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 

կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
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վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-
ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 

անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկար չության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե  գոր ծության և անտառա բուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ մարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահա ծոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա բերական նպա-
տակ նե րով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, 
ներկա նյութերի սևեռա կայիչներ. չմշակ ված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստա կան, գեղա  զարդման նպատակների 
և գեղ արվես տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 
նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոս մետիկական միջոց ներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկ ներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շար ժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա-
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատ  րաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիննեռի համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց ներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ  ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինա նյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելս ուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացա  ռությամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոց    ների համար նախա տես ված ների). կցորդիչ-
ներ, միացք ներ, կցիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառու թյամբ վեր գետնյա տրանս պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառա վարվողների. ինկու բատորներ. առևտրի 
ավտո  մատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միաց-
ման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա կիր-
ներ, ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա   հովում. DVD նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. 
տոմ սերի վաճառքի ավտոմատներ. կանխա վճարով 
աշխատող երաժշ տական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա պատա սխա-
նիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. էլեկտրական 
կուտա կիչ  ներ. էլեկտրական կուտա կիչներ 
փոխադրա միջոցների համար. արագա ցումա-
չափներ. ճառա գայթաչափներ. շարժա քանոններ. 
բարձրաչափներ. ամպերաչափեր. հողմա չափներ. 
անոդներ. ալեհա վաքներ. հակա կաթոդներ. 
ապերտա   չափ ներ (օպտի կական). բարձրա հաճա-
խական սարքա վորանք. վեր լուծության սարքա-
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վորանք, բացառությամբ բժշկականների. 
հեռա  կառա վարման սարքեր. էլեկտրա դինա միկա-
կան սարքա վորանք երկաթ ուղային սլաք ների 
հեռակառա  վար ման համար. էլեկտրադինա միկա-
կան սարքավորանք ազդանշանների հեռա կառա-
վարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրա  կան սարքա  վորանք. ձայնա գրման սարքեր. 
գլոբալ դիրքա վորման համակարգի ապա րատներ 
(GPS). թորիչ ապա րատներ գիտա կան նպատակների 
համար. դիֆրակ ցիոն սարքեր (մանրադիտում). օդի 
բաղադրության վերլուծության սարքեր. սարքեր 
փոստային նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման 
սարքեր (լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. սարքեր և սարքա-
վորումներ ռենտգենյան ճառագայթման գեներաց-
ման համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապարատներ. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն 
սարքեր. ռենտ գենյան ապա րատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լուսա պատ-
ճենման ապարատներ. առկայծող լուսա ազդանշա-
նային ապարատներ. տարածադիտական 
ապարատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսի մի լային ապա րատներ. լուսահեռագրային 
ապարատ ներ. էլեկտրական հեռա վառոցքային 
ապարատ ներ. թթուների խտաչափներ, թթվա-
չափներ. խտաչափներ աղային լուծույթների 
խտության որոշման համար. թթվաչափներ 
կուտակչային մարտկոցների համար. գազախտա-
չափ ներ. լուսատու բակեններ, լուսատու ազդա-
լողաններ. կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տարրերի 
մարտ կոցներ. մարտկոցներ վառոցքի համակարգի 
համար. արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոց-
ներ էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկ տիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. հիշողության 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ ծայրա-
պանակներ. նույնականացման մագնիսական 

ապարան  ջաններ. բրեզենտ փրկարա  րական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկարարական 
ազդալողաններ. ցուցիչ ազդալողաններ. բուսոլներ, 
կողմնացույցներ. վակուումաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գուռեր. փոփոխաչրափներ. վերնիերներ, 
նոնիուսներ. կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), խցակի 
միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի պտու-
տակներ օպտիկական սարքերի և սարքա-
վորումների համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրա կան շղթայի գործարկիչ ներ. ալիքաչափներ. 
վոլտա չափներ. մեխանիկական ցուցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լուսավորվող ցուցա-
նակներ, լուսա վորվող նշաններ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. գազա-
վերլուծիչներ. գազաչափներ (չափիչ սարքեր). 
գալվա նաչափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևա գրիչներ. խոնա վաչափներ. ջրա-
չափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). հոլո-
գրամներ. կորա կառուցիչներ. բարձրա խոսներ. 
ծանրոցներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծան րոցներ ուղղալարերի համար. 
հեռա չափներ. խտաչափեր. օպտիկական խտա-
չափեր. օպտի կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիաս կոպ-
ներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ուժաչափներ. լուսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, լոգորիթ-
մական շրջանաձև քանոններ, լոգորիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կարգիչների սկավառակավարներ սկավա-
ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. 
հայտարարու թյուն ների էլեկտրո նային վահա-
նակներ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
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կարական բաճկոնակներ. նույնականացման ջիղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի սեղ-
մակներ լողորդ ների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդանշանային 
սարքեր). վթարային էլեկտրական զանգեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնա հաղորդիչ ներ. հայելիներ զն նման աշխա-
տանք ների համար. լուսային կամ մեխա նիկական 
ճանապարհային նշաններ. խորջրյա զոնդեր. 
զոնդեր գիտական հետազոտությունների համար. 
զումմերներ. ասեղներ նվագարկիչների համար. 
չափիչներ. ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրա միջոցների կառավարման կամ ստուգ-
ման համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկու բատորներ մանրէական մշակա բույսերի 
համար. չափիչ սարքեր. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա չափիչներ. 
օպտիկական ակնապակիներով գործիքներ. 
տեղագրական գործիքներ. անկյունա չափական 
գործիքներ. համակարգիչների ինտերֆեյսներ. 
իոնարարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտա գործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքա օպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամա չափարկիչներ. 
պարուրակային տրամա չափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշամեղմման 
խցիկներ. կինոնկարա հանման խցիկներ. փրկարա-
րական պարկուճներ տարերային աղետների 
համար. էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնի սական քարտեր. տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. դատարկ քարթրիջներ 
տպիչների և լուսա պատճենահանող ապարատների 
համար. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. սաղա վարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսաթիթեղների 
կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. 
կոճեր (լուսանկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). էլեկտրական կոճեր. Էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. լուսակայված կինո-
ժապավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա կանություն). 
ծածկա գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 

կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. 
կոմուտատոր ներ. կոմպակտ սկավա ռակներ 
(ձայնա- տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնացույցներ. համա կարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ. էլեկտրական հպակներ. 
քամու ուղղության ցուցիչ կոնասարքեր. 
ճանապարհային ազդանշանային կոնասարքեր. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների պատ յան-
ներ. զգեստներ ստորջրյա սուզման համար.
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ տորներ). 
հագուստին ամրացվող լուսաանդրադարձիչ շրջան-
ներ տրանսպորտային վթարների կանխարգելման 
համար. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. տափագերաններ (չափիչ 
սարքեր). լազերներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). ժապա վեններ ընթերցա-
գլխիկների մաքրման համար. մագնիսական 
ժապավեններ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. չափիչ ժապավեններ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. քանոններ (չափիչ 
սարքեր). լոգարիթմական քանոններ. հպաոսպ-
նյակներ. շտկող ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտի-
կական ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայրուղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացույցներ. մագնիսներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր ոսպնյակներ, 
հավելագիր ոսպնյակներ. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. մանեկեններ օգնության 
ցուցադրման փորձարկման համար (ուսուցողական 
սարքեր). «մկնիկ» տիպի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի դիմակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր էլեկտրա-
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հաղորդագծերի համար (հաղորդալարեր, 
մալուխներ). ընտրու թյուն ների ժամանակ ձայների 
հաշվարկ ման մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսա կավորման մեքե նաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենա ներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատուկ կահույք. ձայնափողեր. 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակուստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). մետրեր 
ատաղձագործական աշխատանքների համար. 
դերձակի մետրեր. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. մետաղանիշներով 
գործարկվող ապարատների մեխանիզմներ. 
կանխա վճարային մեխանիզ մներ հեռուստա-
ցույցների համար. փականի գործարկման 
մեխանիզմն եր (լուսանկարչություն). մանրաչափներ. 
միկրոպրոցեսորներ. մանրա դիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրո ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգե լ-
ներ. մոնիտոր  ներ (համա կարգչային սարքա  վորանք). 
մոնիտորներ (համա կարգչային ծրա   գրեր). ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրա կանություն). միացնող 
ագույցներ մալուխների համար. ատամնա-
պաշտպանիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնա գրանցակիրներ. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ պաներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. էլեկտ-
րական մալուխի պարուտակներ. էլեկտրական 
հաղոր դա լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
սարքավորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա գործմամբ 
գրասենյակային սարքավորանք. փրկարարական 
սարքավորանք. կոշիկներ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառա գայթումից և կրակից պաշտ-
պանվելու համար. օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ աստղա լուսանկարչության 
համար. ձվադիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրա-
ֆիկացված պարիսպներ. սահ մա նա   փակի չներ (էլեկ-
տրա    կանու թյուն). հագուստ դժբախտ 
պատա   հար   ներից, ճառա  գայ թու մից և կրակից 
պաշտ   պան վելու համար. հագուստ կրակից պաշ տ-
պանվելու համար. ասբեստե գործվածքից հագուստ 
կրակից պաշտպանվելու համար. հատուկ լաբո-
րատոր հագուստ. օզոնա րարներ. օկտանտներ. 

ակնա պակիներ. օմաչափներ. ենթա  դաստակի 
հենարան ներ համակարգչով աշխատելու համար. 
ակնոցների շրջանակներ. մենակնոցների 
շրջանակներ. տատա նագրիչներ. ուղղալա րեր. 
անդրա դարձիչներ (օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր տային ակնոց-
ներ. ազդանշանային լուսա վորվող կամ մեխա-
նիկական վահան ներ. փեյջեր  ներ. մենակնոցներ. 
գրպանի էլեկտրոնային թարգ մանիչներ. հաղորդիչ-
ներ (հեռա վորական կապ). հեռա խոսային 
հաղորդիչներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
շրջադիտակներ. ջրասույզների ձեռնոցներ. 
ձեռնոցներ դժբախտ պատա հարներից պաշտ-
պանվելու համար. ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտպանվելու ձեռնոցներ արդյու նաբերական 
նպատակների համար. ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելու համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). կուտակչի 
թիթեղ ներ. ինտեգրալային սխեմաների մեկուսա-
տա խտակներ. տպագրական մեկուսա տախտակ-
ներ. կոմ պակտ սկավա ռակների նվա  գար կիչ ներ. 
կասետների նվագար կիչներ. ձայնա գրման ժապա-
վեններ. ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսա կայված ժապա վեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային ստորա-
գրություն. կիսա հաղորդիչներ. բևեռաչափներ. 
հրդեհային պոմպեր. ապակե աստիճանավորված 
անոթներ. փրկա րարական գոտիներ. հալուն 
ապահովիչներ. էլեկտ րական ապահովիչներ. էլեկտ-
րա  կան կեր պա  փոխիչ ներ. հեռա  վորական ընդհա-
տիչներ. սարքեր սննդա մթերքի և կերերի 
վերլու ծության համար. ախտ որոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկա կան նպա  տակներով նախա-
տեսվածների. սարքեր հեռա վորական գրանցման 
համար. հեռա վորության չափման սարքեր. արա-
գության չափման սարքեր (լուսանկարչություն). 
սարքեր կաշվի հաստության չափ ման համար. 
սարքեր մորթիների հաստության չափման համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության հսկման 
համար. ուսուցողական սարքեր. ժամանակի 
գրանցման սարքեր. աստղադիտական սարքեր և 
գործիքներ. գեոդե զիական սարքեր և գործիքներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտի կա կան սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
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սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (հարթակային համա-
կարգիչներ). արբանյակային նավագնացական 
սարքեր. էլեկտրական կարգավորող սարքեր. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի արտադրանքի 
եզրերի հավասարեցման համար. հարմարանքներ 
թորանոթները բռնելու համար. հեռադիտական 
հարմարանքներ նվագարկիչի ասեղի փոխման 
համար. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների մարման 
համար. օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. 
փորձանոթներ. կափույրների ճնշման ցուցիչ 
խցաններ. մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված պղնձա-
լարեր. մետաղական համահալվածքներից հալուն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). օպերացիոն ծրագրեր 
համա կարգիչների համար. նվագարկիչ ներ. 
պրոցեսոր ներ (տեղեկա տվության մշակման 
կենտրո նական հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա 
ջրի աղբյուրի տեղադիրքի որոշման համար. 
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
բաշխիչ վահանակներ (էլեկտրա կանություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա 
սարքավորումներ երեխային հետևելու համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). ռադիոսարքեր. ռադիոընդունիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հակահրդեհային 
ցրցայտիչներ. դիապոզիտիվների շրջանակներ. 
պատկերացանցեր լուսատպագրության համար. 
դյուրակիր ռացիաներ. կարգա վորիչներ գեր-
լարումից պաշտպանվելու համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 

էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվա գարկիչ ների համար. 
ռեդու կտորներ (էլեկտրականություն). լվացման 
ռեզերվուարներ (լուսա նկարչություն). խազքաշներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
ռելեներ. անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
փոխա դրամիջոցների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկումաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. շաքարա-
չափներ. օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. ազդա-
նշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականություն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորում). բանական 
հեռախոսներ. բանական քարտեր (միկրո-
սխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի միա-
ցումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչ ներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնո մետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմա դրություններ. էլեկտրական 
դիմա դրու թյուն ներ. սպեկ տրա գրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակա շլացնող լուսա-
պաշտպան ապակիներ. օպտիկական ապակի. 
դյուրակիր տրածաընդունիչներ. ծավալադիտակներ. 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերա   դիտակներ. հրդեհային նավեր. սուլֆիտա-
չափեր. պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսա նկար չություն). 
գնդոլորտա չափեր. ինտե գրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
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կայանատեղերի վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարա ծության 
հաշվիչներ. պտույտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացույցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար նախատեսված 
ականջի տամպոններ. դարձա չափեր. հեռուստա-
ցույցներ. հեռա  գրասարքեր (ապարատ ներ). 
աստղա  դիտակներ. հեռուստա հուշարարներ. հեռա-
տիպեր. շարժական հեռա խոսներ, բջջային հեռա-
խոսներ. անլար հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. 
ջերմա  չափեր, բացա ռությամբ բժշկա կանների. 
ջերմա  պահպանիչներ. ջերմա պահպանիչներ 
փոխա դրա միջոց ների համար. հալքա նոթներ 
(լաբորատոր). տոնարմն եր նվա գար կիչների համար. 
տոտա լիզատոր ներ. տրան զիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչ ներ-պատաս-
խա նիչ  ներ). գծանկյու նաչափեր (չափիչ սարքեր). 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրա կա նություն). բարձրաց-
նող կերպա փոխիչ ներ. նախա զգուշացնող 
եռանկյուն ներ անսարք փոխադրա միջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչ ների համար. գազա պարպիչ էլեկտրական 
խողո վակներ, բացա ռությամբ լուսա վորման համար 
օգտա գործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռա խոսա փողեր. ցուցիչներ. քանակության 
ցուցիչներ. դողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի 
էլեկտրոնային ցուցիչներ. թեքա չափեր. հարթա-
չափեր (հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափեր. սպիրտային հարթա-
չափեր. միզաչաաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
մասնիկների արագարարներ. էլեկտրական 
կայանքներ արտադրական գործընթացի հեռա-
վորական կառավարման համար. սարքեր 
փոխադրա միջոցների ավտոմատ կառավարման 
համար. հավասարա կշռման համար սարքեր. 
տեսա գրանցման համար սարքեր. ձայնի վերարտա-
դրման սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա գրանցման 
համար. սարքեր ռենտգենյան ճառա գայթումից 
պաշտ պանվելու համար, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. սարքեր երկաթուղային 

փոխադրամիջոցներում անվտան գության ապա-
հովման համար. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման (տարա-
թողման) համար. հափշտակումը կանխող 
էլեկտրական սարքեր. ժապավենը կտրող սարքեր. 
լուսանկարների չորացման սարքեր. նիշերի 
ընթերցման օպտիկական սարքեր. դիա-
պոզիտիվների կենտրոնավորման սարքեր. 
դոզավորման սարքեր. լիցքավորման սարքեր 
կուտակ չային մարտկոց ների համար. լիցքավորման 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանքներ 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
համար. կաթոդային սարքեր կոռոզիայից 
պաշտպանվելու համար. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկա տվության մշակ ման սարքեր). 
պաշտպանական ազդասարքեր. համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. խանգարապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային ազդա-
սարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքա վորանք). 
ջերմության կարգավորման սարքեր. լուսապատ-
ճենահանման սարքեր (լուսա նկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկագրերի 
ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր համա կարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի համար. շարժական հեռախոսների 
զանգերի համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
զտիչներ (լուսանկարչություն). շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
զտիչներ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով լապ-
տերներ. ազդանշանային լապտերներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսա փականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափեր. իմպուլսային լուսա-
նկարչական լուսավորիչներ. լուսա նկարների թվային 
շրջանակներ. լուսախոշորացուցիչներ. փակող 
շերտով լուսատարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակ-
ների համար. ակնոց ների պատյան ներ. քթակնոց-
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նե րի պատյաններ. մանրա   դիտակների 
առար      կա յա կան ապակիների պատյան ներ. լուսա-
նկար չա կան ապարատների ու պարագաների 
համար հատուկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչ ներ. ժամանա կա գրիչներ (ժամա նակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խուսակ ներ. քթակնոց ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. 
կարկին  ներ (չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. 
ցուցակային ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ դյուրատար 
համակարգիչների համար. պաշտ պանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմուշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևու թա բանական 
զոնդ-փչագնդեր. լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջակալներ 
հրշեջների համար. հրդեհային ճկափողեր. 
սպորտսմեն  ների պաշտպանիչ սաղա վարտներ. 
շարժական հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոց ների փոկեր. լուսա նկարչական ապարատ-
ների կալաններ. կոմուտացիոն վահաններ. բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). էկրաններ 
(լուսանկարչություն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող էկրաններ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորության չափիչներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական տարրեր. 
էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. խարիսխ ներ 
(էլեկտրա  կանություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա -
բուժական և անասնա   բուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, աչքերի և 
ատամն  երի պրոթեզ ներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա  տեխնիկա կան սարքեր. լուսամ փոփ-
ներ. շոգու կուտակիչներ. ջերմային կուտակիչներ. 
հակա սառցա  պատիչներ փոխա դրա միջոցների 
համար. թորիչ ապարատ ներ. ջրա զերծման ապա-
րատ   ներ. հիդրոմերսումով լոգանքի ապա րատ ներ. 
ախտահանման ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատ ներ. արևայրուքի ապարատներ 
(սոլյարիա ներ). օդի կամ ջրի իոնաց  ման ապա րատ-
ներ. սուրճը բովելու ապարատներ. ըմպելիքների 
սառեցման ապարատներ. լվացման սենյակներում 

ձեռքերի չորացման ապարատներ. մրգերի 
չորացման ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատ-
ներ և մեքենաներ. սառնարանային ապա րատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման ապա-
րատներ. վառա րանների մետա ղական ամրաններ. 
վառա րանների սառեցման բաքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. վաննաներ. 
հիդրոմերսումով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփուրներ. սառնա-
րանային ցոuցափեղկեր. ջերմային ցուցա փեղկեր. 
ջրատաքացու ցիչներ. ջրա տա քացուցիչ ներ (ապա-
րատ  ներ). արտա ք   նոց ների ջրթող ներ. 
օդաջեռուցիչներ. խոհանոց ների օդա մաքրիչներ. 
գազապաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլե-
նային այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման հրա-
ծորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա ծորաններ. 
լաբորատոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. անկողնու 
ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. բռնակներով 
ջեռակներ անկողնու տաքացման համար. գրիլներ 
(խոհանոցային սարքեր). լուսամփոփների բռնիչներ. 
թորիչներ. ցնցուղներ. սառնարանային տարողու-
թյուններ. գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի 
վառման շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 
սահափականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. 
լույսի ջահային աղբյուրներ. ցնցղախցիկներ. 
թուրքական բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման կայանքների համար. պահեստա-
րաներում մակարդակի կարգավորման կափույրներ. 
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ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրա տաքացմամբ գորգեր. 
լամպ անոթ ներ. էլեկտրա կան լամպերի անոթներ. 
արևային ջեր մային հավաքիչներ (ջեռու ցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտա ծծող թասակ ներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչ ներ. փոխա դրամիջոցների օդորակիչներ. 
գազակաթսաներ. լվացքատների կաթսաներ. 
ջեռուց ման կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ 
ծորակներ ջրմուղի խողովակների համար. 
դյուրատար դար բնոց ներ. մանղալ ներում օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրա-
կան լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցուների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորա տոր լամպեր. յուղային լամպեր. անդրա-
մանուշակագույն ճառա գայթման լամպեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. հանքափորերի լամպեր. 
էլեկտրական լամպեր. ջահեր. մանղալներ. հացի 
թխման մեքենաներ. ջրման և ոռոգման 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. մանրէազերծման 
միանգամյա պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ 
եփող սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների տաքա  ցուցիչներ. 
արդուկների տաքա ցուցիչներ. ընկղմվող տաքա-
ցուցիչ ներ. գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային պոմպեր. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. լուսավորման 
սարքերի մագնե զիումային թելեր. շիկացման 
էլեկտրական թելեր. շենքերի լուսա վորվող 
համարներ. ջեռուցիչներ. փոխադրա միջոցների 
ապակիների ջեռուցիչներ. տաք օդով բաղնիքների 
սարքավորանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա տա քացմամբ 
ծածկոցներ, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ների համար նախատեսվածների. գործվածքների 
շոգեմշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 

էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե արտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. պաս-
տերիչներ. լամ պերի կոթառներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. սուրճի էլեկտրական լուծա-
կերզիչներ. վառարաններ (ջեռուցման սարքեր). 
հացա բուլկեղենի վառարաններ. խուղակավոր 
վառարան ներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապա հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատ րաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. աղբայրիչ վառարաններ. թրծա վառարան-
ներ. արևային վառարաններ. ատամնաբուժական 
վառարաններ. վառարաններ, բացառությամբ 
լաբորա տոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռուցման 
կաթսան երի սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. 
խոհա նոցի սալօջախներ. տաքացման սալեր. 
ծծակներով շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվարիոմների 
լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէա զերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման սարքեր. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. սննդի 
մնացուկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. 
ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և կայանքներ. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լուսավորման սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. պինդ, հեղուկ 
և գազային վառելիքով աշխատող ջեռուցման և 
տաքացման սարքեր. ջեռուցման էլեկտրական 
սարքեր. տաք օդով աշխատող ջեռուցման սարքեր. 
չոր շոգիով սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). ապահովական և 
պաշտպանական պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
գազի սարքերի ապահովական և կարգավորման 
պարագաներ. կարգավորման պարագաներ ջրի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

196196

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/1

01 .04 . 20 16

կամ գազի սարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգա  վորման և 
ապահովական պարագաներ ջրմուղի սարքա-
վորման համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ գազամուղների համար. շամփուրի 
պտտման հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակա շլացման 
հարմարանքներ ավտո մոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակա շլացման հարմա-
րանքներ փոխա դրամիջոցների համար (լամ պերի 
աքսեսուարներ). շամփուրով հարմարանքներ մսի 
տապակման համար. ռադիատորների խցաններ. 
ստորջրյա լուսարձակներ. ջրմուղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռուց ման). կենտրո-
նական ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտահանիչ 
նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների համար. 
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա կադիր 
լուսա տու. առաստաղի լուսամ փոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լուսա վորման համակարգեր. էլեկտրական արագ 
եփող սարքեր (ավտո կլավներ). գազա զտիչներ 
(գազի կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. 
ածիկի չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ էլեկտրական 
խողովակներ լուսավորման համար. լամպերի 
խողովակներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. խողովակներ (սանիտարա-
տեխիկական համակարգերի մասեր). ջեռուցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռուցման 
կաթսաների խողովակներ. զուգարանա կոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրո նական ջեռուց-
ման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարա տեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների զուգարանա-
կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգասենյակների 
սանիտարատեխնիկական կայանքներ. օդի 
լավորակման կայանքներ. ծովի ջրի աղազերծման 
կայանքներ. միջուկային վառելիքի և միջու կային 

ռեակցիաների դանդաղիչների մշակման կայանք-
ներ. ոռոգման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
հովացման կայանքներ. հեղուկների հովացման 
կայանքներ. կաթի հովացման կայանքներ. 
ծխախոտի հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման կայանքներ. 
շոգու արտադրման կայանքներ. ջրի բաշխման 
կայանքներ. օդի զտման կայանքներ. լողավա-
զաններում ջրի քլորավորման կայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում). օդափոխության կայանքներ և սարքեր 
(օդի լավորակում) փոխադրա միջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենա ներ. ջեռուցման կայանքներ. 
ջեռուցման կայանքներ փոխադրամիջոցների 
համար. տաք ջրով աշխատող ջեռուցման 
կայանքներ. պոլիմերաց ման կայանքներ. ջրա-
մատա կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթ արդյունա բերության 
համար. մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանք-
ներ. ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխադրա-
միջոցների ցոլալապտերներ. օդի լավորակման 
զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. ավտոմոբիլների 
լապտերներ. հեծանիվների լապտերներ. մոտոցիկլ-
ների լապտերներ. փոխա դրա միջոց ների լապտեր-
ներ. գրպանի լապտերներ. լուսավորման 
լապտերներ. թղթե լապտերիկներ տոնական 
զարդար ման համար. շատրվաններ. դեկորատիվ 
շատրվաններ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
ձևավոր ֆուրնիտուր վառարանների համար. 
հրակայուն աղյուսապատվածք վառարանների 
համար. հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունա բերական նպատակ-
ների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քաշանքի 
կարգավորման ձգա փականներ (ջեռուցում). սառ-
նա  պա հարաններ. սառցա  պահարաններ. վառելի-
քային ջերմ օգտագոր ծիչներ. ածխային էլեկտրոդ ներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցիչ տար րեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
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դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամա ցույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացա ռությամբ կահույքի). 
ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքա վորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապարատներ. 
ատլասներ. աֆիշներ, պլակատներ. սեղանի թղթե 
ժապավեններ սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանուցման բլանկներ (թղթա գ րենա կան պիտույք-
ներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթա գրենական 
պիտույքներ). բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ (ձեռնաշղթաներ) գրենական 
պիտույքներ բռնելու համար. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտույքներ). մոմած թուղթ. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բուրավետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ փայտա-
զանգվածից. թուղթ պատճե նահանման համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). գրա սենյակային 
թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. փոստային թուղթ. 
լուսավորվող թուղթ. սյուան թուղթ չինական 
նկարչության և գեղագրության համար. զուգարանի 
թուղթ. թուղթ փաթեթա վորման համար. զտիչ 
թուղթ. ողոյա ծծաններ. տեղեկատվական 
տեղեկագրեր. գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողների. թղթե 
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 

կարի համար. թերթեր. գալվանա ստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթագրենական 
պիտույքներ). բռնիչներ մատիտների համար. 
բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ էջերի 
համար. բռնիչներ չեկի գրքույկների համար. 
բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) համար. 
տրամագրեր. փորա  գրանկարների գրա տախտակ-
ներ. գրատախտակներ քարեգրիչներով գրելու 
համար. դպրոցական գրա տախտակներ. գրա շա-
րային տախ տակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարա  թղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա րարու թյուն-
ների համար. կրկնապատկող սարքեր. դակիչ ներ 
(գրասենյակային պարագաներ). թղթե տարա ներ 
սերուցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակումներ). սեղմակներ թղթա դրամների 
համար. սեղմակներ գրա ցուցակային քարտերի 
համար. սեղմակ ներ գրիչների համար. էջա նիշեր 
գրքերի համար. փորա գրա նկար չական ասեղներ 
օֆորտների (թթվամշակմամբ փորագրություն և 
փորագրանկար) համար. չափա նշման ասեղներ 
գծագրության հանար. պար բերա կաններ. տպա-
գրական հրա տարակումն եր. թղթերի մանրատիչներ 
գրա սենյակային նպատակ ների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական մակա-
տպող սարքեր. գործիքներ կազմարարական 
կափա րիչների մարմարաձև մշակման համար. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա. 
քաթանե կալկա. մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթա գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. թանաքային 
քարեր (տուշի ամաններ). մատիտներ. ներդրվող 
միջուկով մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. երիզակալած կամ ոչ 
երիզա կալած պատկերներ (նկարներ). ստվարա-
թուղթ փայտ ազանգվածից (թղթա գրենա կան 
ապրանք  ներ). կարտոնա տուփեր բոլորա գլխարկ-
ների համար. քարտարաններ (գրա  սենյակային 
պիտույքներ). քարտեր. գրա ցուցակային քարտեր 
(թղթա  գրենական պիտույք ներ). աշխարհա գրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքե նաների ծրագրերի գրառման համար. 
կոլեկցիոն քարտեր, բացառությամբ խաղերի 
համար նախատեսվածների. ծակոտաքարտեր 
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ժակքարդի մանածա գործական հաստոցների 
համար. կատա լոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելու 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ 
գրելու համար. գրամեքենաների ստեղններ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
թղթա գրենական կամ կենցաղային նպատակների 
համար. գրքեր. անդորրագրային գրքույկներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթագրենական 
պիտույքներ). տուփեր դրոշմների (կնիքների) 
համար. ստվարաթղթե կան թղթե տուփեր. ներկա-
տուփեր (դպրոցական պարագաներ). հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). կորա-
քանոններ (թղթագրենական պիտույքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապա վեն ներ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեն ներ. կպչուն ժապավեններ թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտա գործման համար. շտկող ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ներկող ժապավեններ. 
ներկող ժապավեններ տպիչների համար. կպչուն 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտա գործման համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծա  գրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե կամ 
պլաստիկ կլանող թերթեր սննդա մթերքի փաթեթա-
վորման համար. որպես փաթեթավորման նյութ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավության հսկողության համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջա կավոր թերթեր փաթեթա-
վորման կամ կշռածրարման համար. պողպատյա 
տառեր. տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի համար. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոստային 
դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգվածներ ծեփման 
համար. տպագրական գրաֆիկական նյութեր. 
ծեփման նյութեր. ուսու ցողական նյութեր (բացա-
ռությամբ սարքերի). թղթագրենական նյութեր 
ծրարման համար. թղթագրենական կամ կենցա-

ղային սոսնձող նյութեր (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթա վորման (միջադիրի կամ խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեա տպիչ 
մեքենա  ներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. կազմ-
արարական մեքենաներ և սարքեր (գրասենյակային 
սարքավորում). էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
գրամեքենաներ. ծալող մեքենաներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). գրասենյակային մակնշ-
ման մեքենաներ (franking machines). կավիճ 
վիմա գրության համար. կավիճ գրելու համար. 
կավիճ դերձակ ների համար. կավիճ չափանշման 
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե պարկեր 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման համար. 
թղթե կամ պլաստ մասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյուրա տար տպագրական հավաքածուներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). մանկական թղթե 
կրծկալներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). մատնակալներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). պիտոյա  տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (թղթագրենական 
ապրանք ներ). թելեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. դանակներ թուղթը կտրելու 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. բոլորաթղթիկներ կնքման 
համար. շապիկներ (գրասենյակային ապրանք ներ). 
շապիկներ անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնա գործության համար (սխեմաներ). ձեռա-
գրերի նմուշներ. յուղա նկարատպություն. երաժ շ-
տական բացիկներ. շնոր հավորական բացիկ ներ. 
փոս տային բացիկ ներ. օֆորտ ներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրո ալիքային 
վառարա նում սննդի պատրաստման համար. 
ներկա պնակներ նկարիչների համար. փայտիկներ 
տուշով գրելու համար. պանտոգրաֆներ (գծա-
գրական գործիքներ). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. պապյիեմաշե. պաստելներ 
(մատիտներ). մածուկներ ծեփման համար. 
գրչատուփեր. կազմեր գրքերի համար. գրչա-
մաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. գրչա-
ծայրեր գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. պողպատյա 
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գրչածայրեր. գծագրական գրչածայրեր. երգա-
րաններ. կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. սեղմակով պլանշետներ. 
հասցեներով սկավա ռակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկման համար. 
թղթե տակդիրներ գրաֆինների համար. 
հենարաններ գրքերի համար. տակդիրներ կնիք-
ների, դրոշմակների, դրոշմների համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լուսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակների 
համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման համար 
(կազմ արարական գործ). ձեռքի թղթե սրբիչներ. 
ներկով պատելու շերտեր փաստաթղթերի վեր-
արտադրման մեքենաների համար. ներկով 
պատելու շերտեր բազմացնող ապա րատ ների 
համար. քաթաններ կազմարարական աշխա-
տանքների համար․ կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյա կային նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրա սենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրող 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (թղթա գրենական 
ապրանքներ). հարմարանքներ կպչուն ժապավենի 
մատուց ման համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձեռքի հարմա րանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցա մատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետ ներ. մատյաններ. ռետիններ ջնջելու 
համար. գրասենյակային ռետինե օղակաձև 
կալիչներ. գծա գրական ռեյսշինաներ (Т-աձև 
քանոններ). գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սփռոցներ. գրասենյակային ճարմանդներ. 
արագակարներ (գրասենյակային պիտույքներ). 

գրասենյակային քերակներ (պիտույքներ տեքստերի 
շտկման (մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսու ցողական նյութեր). գիս տոլոգիական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակների 
համար. շարվածքի սեղաններ (տպագրական գործ). 
կնքամոմ. հաշվողական աղյուսակներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցատախտակներ հայտարարու-
թյունների համար. տետրեր. գործվածքներ կազմ-
արարական աշխա տանքների համար. 
թղթա   գրենա կան ապրանք  ներ. էլեկտրա կան կամ ոչ 
էլեկտրա կան սրիչներ մատիտ ների համար. տրանս-
պարանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). տրա-
ֆարետներ (նախշակաղապարներ) նկարչության 
համար. ստվարաթղթե փողակներ (տուբուոսներ). 
տուշ. խոնա վացուցիչներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). խոնա վա ցուցիչներ մակերեսների 
համար (գրա սենյակային պիտույքներ). գծա գրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթվածքներ 
շշերի համար. գրասենյակային սարքեր ծրարների 
ծրարման համար. գրասենյակային սարքեր կնքման 
համար. սարքեր զարդեր պատրաստման համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. սարքեր 
ճարմանդների ամրացման համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկներ). պապյիե-
մաշեից փոքր ֆիգուրներ (արձանիկներ). թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետ ների համար. կտավներ նկարների 
համար. գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք ուղղումներ 
կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). թանաք. 
թանաք ամաններ. գծա նկարներ (կապտա-
պատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. շաբլոններ 
ջնջելու համար. գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների 
համար. պահարաններ գրասենյակային պիտույք-
ների համար (գրասենյակային սարքավորում). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
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պիտակ ներ, բացա ռությամբ մանածա գործկանների. 
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ րաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ։ 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևակալներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակներ, լծաս արքեր և թամբագործական 
իրեր. ալպենշտոկներ. գոտիներ և ուսափոկեր 
երեխաներին կրելու համար. դրամապանակներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր ասպան-
դակների համար. թավշակաշի, բացառությամբ 
մաքրման համար օգտա գործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբա գործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոց ների համար. հիմնա-
կմախքներ կանացի պայուսակ ների համար. 
քարտա   պանակներ (դրամա  պանակներ). կաշվե 
կամ կաշվա ստվարաթղթե քեյսեր. կաշվե 
կափույր ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. ոչ 
մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. կաշվաս-
տվարաթուղթ. կաշվե պատյաններ զսպանների 
համար. օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվաստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե տուփեր, ֆիբրե 
սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքա-
կաշիներ (կաշվեգործական կիսա ֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթե թավորման համար. 
մոլեսկին (կաշվի նմանա կումներ). ճամփորդական 
հավաքածուներ (կաշվե արտադրանք). ծնկակալներ 
ձիերի համար. դնչակալներ. պախուրցներ ձիերի 
համար. դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշիկեղենի 
համար. հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
զարդարանքներ կահույքի համար. պարանոցա-
կապեր կենդանիների համար. թղթապանակներ 
նոտաների համար. կենդանիների աղիքներից 

գազանթափանց թաղանթներ. բազմածայր մտրա-
կիկ ներ. երասա նակներ. թամբերի տակ դրվող 
փափուկ տակդիրներ ձիավարության համար. 
պայտեր. կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսա պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. 
փոկեր զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական 
իրեր). կաշվե փոկեր կզակների համար. փոկեր 
ասպանդակների համար. բռնակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ ձեռնափայտերի համար. 
բռնակներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակ ներ. ճաղեր 
անձրևային կամ արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճանապարհորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիս  տական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվն երով 
տնտեսական պայուսակ ներ. դպր ո ցական պայու-
սակ ներ. պայուսակներ. պայուսակ-պարկեր 
երեխաներին կրելու համար. ճանա պարհորդական 
սնդուկ  ներ. տոպրակներ (պարկեր կերերի համար). 
երախճաններ ձիու լծասարքերի համար. ձեռնա-
փայտեր հովանոցների համար. նստատեղերի 
վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրթներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևային հովանոցների համար. 
շեվրո. մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ. 
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստ մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ նկարչական վրձին ների) և դրանց 
պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպա-
տակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առա գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ-
րաստվածների). մանածա գործական թելքահումք. 

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար. 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառ ներ(ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք սառույց.

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդա նիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդա նիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարու թյան ասպարեզում. վարչ  արարա կան 
գործ ունեություն գործ արարության ասպա  րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություն ներ. հեռա  հաղորդա-
կցության ծառա յություն ների բաժա նորդա  գրում 
երրորդ անձանց համար. ներ  մուծ ման–արտա-
հան ման գործակալություն ներ. առև տրրային 
տեղեկա  տվության գործակալություններ. գովազդ-
ա յին գործա  կալու  թյուն ներ. ինքն արժեքի վեր-
լուծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վար-
ձակալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտո մատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվա պահական փաստաթղթերի վարում. հաշիվ-
ների դուրսգրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրասենյակային 
ծառայություններ). հասարակական կարծիքի 
ուսումնա սիրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործ-
արարական տեղեկատվություն. սպառողներին 
տրամա դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն (ապրանքային սպառողական 
տեղեկատվություն). հետա զոտություններ գործ-
արարության ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
հետա զոտություններ. հետա  զոտություններ շուկա-
յա  վարման ասպարեզում. աշխատակիցների 
հաս տիքի համալրում. խորհրդակցություն գործ-
արարության կազմակերպման և կառավարման 
հար ցերով. խորհրդակցություն գործարարության 
կազմա կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի կառա-
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վարում ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում. գործերի կառավարում սպորտի 
ասպարեզում. ռեզյումեի կազմում երրորդ անձանց 
համար. մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության թարմա-
ցում և պահում տվյալների էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարներում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրումների կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրային տոնա-
վաճառների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
վճարման փաստա թղթերի պատրաստում. 
համակարգչային ֆայլերում տեղեկա տվության 
որոնում երրորդ անձանց համար. հովանա-
վորների որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն առևտրային 
կամ արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման ոլորտում. առևտրային միջնորդ-
ություն (սպասարկում). տեղեկատվության տրամա-
դրում գործնական և առևտրային կապերի ոլորտում. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբկայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրաանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի նպա-
տակով. տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մանրածախ 
և մեծածախ վաճառք. վաճառքի խթանում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրա սենյակային սարքա-
վորումների և ապարատների վարձույթ. գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
լրատվա միջոցներում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձույթ, առևտրային 
ցուցադրափեղկերի վարձույթ. լուսապատճենման 
սարքա վորումների վարձույթ. գովազդային 
տեքս տերի հրա պարակում. ռադիո  գովազդ. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 

նմուշ ների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի փոստային 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակագչային ցանցում. 
գովազդ փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկություններ գործնական 
գործարքների մասին. տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում տեղեկատվության համա-
կարգում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության կառավարման վերաբերյալ. 
առև տրային գործ արքների համա ձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. հարկային հայտ-
արարա գրերի կազմում. հաշիվն երի մասին հաշ վե -
տվություն  ների կազմում. հեռուստաշուկայավարում. 
հոգեբանական տես տա վորում անձնակազմ 
ընտրելիս. արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառա  վարում. արտա հաստի-
քային աշխատակիցների գործունեության 
կառավարում. ապրանքների և ծառա յություն ների 
լիցեն  զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. ծախսերի փոխհատուցման 
ծրագրերի առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարա բերությունների ոլոր-
տում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ների գովազդի կամ խթանման համար. 
մեքենագրական ծառայություններ. ձեռնար-
կությունների տեղափոխման ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառա յություններ. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գների համեմատ ման 
ծառայություններ. գովազդային ծառայություններ՝ 
«վճար յուրաքանչյուր սեղմման համար», PPC ծառա-
յություններ. քարտուղարների ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին դրանցով ապահովում). սղագրիչների 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային աջակցություն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
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յություններ բացակա բաժանորդների համար. 
լուսա պատճենման ծառա յություներ. գործնական 
փորձա քննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վար կային գործ-
առնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. վար կային գործա կալու-
թյուններ. պարտքերի գանձ ման գործա  կալություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ գործառնու թյուններով 
զբաղվող գործա կալություններ. ֆինանսական 
վերլուծություն. բնակարանների վարձույթ. 
անշարժ գույքի վարձույթ. գրա սենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). ագարակների և 
գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վար-
ձույթ. ֆինանսական վարձույթ. խնայողական 
բանկեր. բնակարանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում. ճանապարհորդական 
չեկերի դուրսգրում. վարկաքարտերի դուրսգրում. 
արժեթղթերի դուրսգրում. ներդրումների կատարում. 
ապահովագրության հարցերով տեղեկատվություն. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. հաշվանցում. 
ապահովագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավա դրմամբ 
վարկավորում. առևտրա արդյունա բերական գործ-
ունեու թյան լիկվիդացում (ֆինանսական ծառա-
յություններ). միջնորդություն. ֆինանսական 
կառավարում. դրամի փոխանակում. բանկային 
հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով սպասարկում. 
վարկաքարտերով սպասարկում. գործոնային գործ-
առնություններ. դրամի և ստորագրությունների 
հավաքման կազմակերպում. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հնաոճ իրերի գնահատում. թանկարժեք իրերի 
գնահատում. անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առար կաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային գործ-
առնություններ, անշարժ գույք). վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում. էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամական միջոցների 
փոխանցում. երաշխավորություն. բորսային 
միջնորդություն. անշարժ գույքի գործառնությունների 
ընթացքում միջնորդություն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքում միջնորդություն. 

ապահովագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում. գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբկայքերի 
միջոցով ֆինանսական տեղեկա տվության 
տրամա  դրում. չեկերի իսկության ստուգում. 
հիմնադրամների ներդնում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. բաժնետոմսերով և 
պարտատոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորություն. հիփոթեկային 
փոխատվություններ. տարաժամկետ մարումով 
փոխատվություններ. կյանքի ապահովագրություն. 
ապահովագրություն հիվանդություններից. ապա-
հովագրություն դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրություն ծովում դժբախտ պատա-
հարներից. ապահովագրություն հրդեհներից. 
բնակելի հիմնա դրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների վճարման 
ֆինան սական կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ապահովագրության վիճակագիրների 
(ակտուարիաների) ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. միջնորդական ծառա յություն-
ներ. թոշակ ների վճարման ծառա յություններ. 
հոգաբարձուների ծառայություններ. պահեստային 
հիմնա դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնա դրամների ծառա յություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ հիմնա-
դրամների հիմնում. ֆինանսա  վորում. անկիզելի 
պահարաններում պահպանում. արժեք ների պահ-
պանում. հարկային փորձա քննություն.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտա  պատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի հորատում. 
հորատանցքերի հորատում. ամբող ջությամբ կամ 
մասնակիորեն մաշված շարժիչների վերականգնում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
մեքենաների վերականգնում. հագուստի վերա-
կանգնում, հագուստի նորացում. դողերի պահ-
պանաշերտի վերականգնում. դողածածկանի 
վուլկանացում (նորոգում). շինու թյունների հերմե-
տիկա ցում (շինարարություն). սպիտակեղենի 
արդուկում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտա հանում. դերա  տիզացիա. հանքային 
օգտակար հանա ծոների հանույթ. քարթրիջ ների 
(տոներների) լիցքա վորում. տրանս պորտային 
միջոց ների կուտակիչների լիցքավորում. դանակ-
ների սրում. կառույցների մեկուսացում. վերա-
նորոգման հարցերով տեղեկա տվություն. 
շինա րարական հարցերով տեղեկա տվություն. 
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աղյուսների շարում. գամակցում. շինարարության 
հարցերով խորհրդակցություն. լաքապատում. 
կրկնա կան անագա պատում. շինարարական 
փայ տա  մածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտո մեքենաների լվացում. լուսա-
մուտների լվացում. տրանս  պորտային միջոց-
ների լվացում. շինա րարական աշխատանքների 
հսկողություն (վերահսկող-կառավարող). կահույքի 
պաստառապատում. քայքայումից պաշտպանելու 
նպատակով մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մշակում քայքայումից պաշտպանելու համար. 
զմռնիտե թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաս տառա պատում. 
ցուցա նակների ներկում և նորացում. շինությունների 
(արտաքին մակերեսի) մաքրում. տրանսպորտային 
միջոցների փայլեցում. օգնություն (վերանորոգում) 
տրանսպորտային միջոցների կոտրվածքների, 
վնասվածքների դեպքում. հագուստի նորոգում. 
բուլդո զերների վարձույթ. ցամա  քուրդային 
պոմպերի վարձույթ. փողոցների մաքրման 
համար մեքե նա ների վարձույթ. մաքրման համար 
մեքենաների վարձույթ. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
լվացքի մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկա վատորների 
վարձույթ. գազա փականա գործա տեխնի կական և 
ջրմուղային աշխատանքներ. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. տանիքածածկի աշխատանքներ. 
ներկ արարական աշխատանքներ. ատաղձա-
գոր ծական աշխատանքներ. վերա նորոգման 
ստորջրյա աշխատանքներ. սվաղային աշխատանք-
ներ. բացա հանքերի մշակում. գաղտնա փականք-
ների նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում. արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասար կում. հրածորանների (այրոցների) նորոգում 
և տեխնիկական սպասար կում. կինոպրոյեկտորների 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. ինքնա-
թիռների նորոգում և տեխնիկական սպաս-
արկում. անկի  զելի պահարան ների նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ժամացույցների 
նորոգում և խնամք. էլեկտրա հաղորդագծերի 
նորոգում. պոմ պերի նորոգում. երեսքաշի 
նորոգում. կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատ ների նորոգում. 

կահույքի վերա  կանգնում. երաժշ տական գործիք-
ների վերա  կանգնում. արվեստի գործերի վերա-
կանգնում. տրանս պոր տային միջոցների յուղում. 
շինարարական կառույց ների քանդում. պահեստ-
ների կառուցում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնի կական սպասարկման 
կայան ներ (վառելա նյութի լիցքավորում և 
սպասար  կում). լվացք. սպիտակեղենի լվացում. 
պատնեշ ների կառուցում, ալեհեր ձերի կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. նավա-
հանգիստների կառուցում. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. տոնավաճառների 
կրպակների և սրահների կառուցում. կառուցում 
և շինարա րու թյուն. նավաշինություն. շենքերի 
մաքրում (ներքին). փողոցների մաքրում. մակա-
բույծների, բացառությամբ գյուղատնտեսական 
վնասատուների, ոչնչացում. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայություններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառա յություններ. լվացքատների ծառա-
յություններ. դռների և լուսամուտների տեղադրում. 
ոռոգման սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և նորոգում. 
պաշտպանական ազդասարքերի տեղադրում և 
նորոգում. վառարանների տեղադրում և նորոգում. 
հեռախոսների տեղադրում և նորոգում. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրում և նորոգում. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենա յական 
սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրա սենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. էլեկտ-
րական կայանք ների աշխատանքի խափանումների 
վերա ցում. լողավազանների խնամք. կահույքի 
խնամք. ծխնելույզ ների մաքրում. շոգեկաթսաների 
մաքրում և նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր 
մաքրում. տրանս պորտային միջոցների մաքրում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե 
իրերի մաքրում, նորոգում և խնամք. մորթուց 
արտադրանքի մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. նորություն-
ների տպագրման գործա կալու թյուններ. անլար 
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հեռարձակում. հեռուստա տեսային հեռարձակում. 
մալուխային հեռուստա   հեռարձակում. հաղոր-
դա գրու թյուն ների էլեկտրո  նային տախտակ 
(հեռա հաղորդակ ցական ծառա     յու թյուն ներ). տեղե-
կա    տվու թյուն հեռա  կառա  վարման կապի հար  ցերով. 
համա ցանց մուտքի ապահովում. տվյալ ների հիմնա   -
պաշարներ մուտքի ապա հովում. համա ցանցում 
քննարկման ֆորումն եր մուտքի ապա հովում. 
համացանցին հեռա  հաղորդակցական միացման 
ապահովում. հեռա  հաղորդակ ցական ալիքների 
տրամադրում հեռուստա խանութների ծառա -
յություն ներ ի համար. շնոր հա  վորական բացիկ ների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում համակարգչի միջոցով. 
հեռագրերի փոխանցում. թվային ֆայլերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստ. առցանց 
ֆորումների տրամադրում. տեսակոնֆերանս 
կապի ծառա յությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապա րատների վարձույթ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. ռադիո -
հեռարձակում. ռադիոկապ. թելքա օպտիկական 
կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. կապ 
համակարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
արբանյակային կապ. հեռագրական կապ. 
հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառմամբ). 
հեռուստակոնֆերանսներ. բաժա նորդային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառա յություններ. երթուղման և միացման հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հոսքի փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
խոսային կապի տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդու թյունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճ ություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. նկարիչ ների 
համար մոդելների տրամադրման գործա կալու -

թյուն ներ. ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպոր  տային 
հրա պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի 
վարձույթ. գրքերը տուն տրամադրող գրա-
դարաններ. զվարճալի միջոցառումների համար 
տոմսերի ամրագրում. տեսա նկարահանում. 
ֆիզիկա կան դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրա տարակում. տեղե-
կա  տվու թյուն դաստիարակության և կրթու-
թյան վերա բերյալ. տեղեկա տվություն հանգստի 
վերա բերյալ. տեղեկա տվություն զվար ճություն-
ների վերա բերյալ. կինո ստուդիաներ. առողջ-
արարա կան ակումբներ (առողջ արա րական 
և ֆիթնես մարզումն եր). գիշերային ակումբ-
սրճարան ներ. հրատարակությունների մակե-
տա վորում, բացա ռությամբ գովազդայինների. 
մանրա լուսապատճենում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրագրերի 
արտա    դրություն. երաժ շտա   սրահ ներ. երա ժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում համա կարգ չային ցանցի միջոցով. 
ինտե ր ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրա-
պարակումների տրամադրում. հոգևոր կրթու-
թյուն. մարմնամարզության ուսուցում. հեռակա 
ուսուցում. գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ներկայացում). պարահանդեսների կազմա կերպում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թալուսավորական նպա տակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնա զրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմա կերպում 
և անցկացում. համերգների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի կազմա-
կերպում և անցկացում (ուսուցում). սեմի նարների 
կազմակերպում և անցկացում. սիմպոզիումների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսուցողական կամ զվարճալի). 
գեղեց կության մրցույթների կազմակերպում. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. զվարճության 
նպատակով նորաձևության ցուցադրումների 
կազմակերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհրդատվություն կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). ատրակցիոնների 
զբոսայգիներ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
հեռուստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական վերա-
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պատրաստում. չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի 
տրամա դրում. չբեռնվող առցանց երաժշտական 
ֆայլերի տրամադրում. սարքավորումների 
տրամադրում կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայությունների 
տրամադրում. կինոդահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. թատերականացված ներկայա-
ցումներ. թատերական ներկայացումներ. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկացում. 
սպորտային մրցումների ծրագրավորում. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա վորումների 
վարձույթ. տեսա խցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա ֆիլմերի 
վարձույթ. դեկորա ցիաների վարձույթ շոու ծրա-
գրերի համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինո պրոյեկտորների և 
կինոսարքավորումների վարձույթ. կինոֆիլմերի 
վարձույթ. խաղային սարքավորումների վարձույթ. 
ստադիոնների սարքավորումների վարձույթ. 
լուսավորության սարքավորումների վարձույթ 
թատրոնների և հեռուստաստուդիաների համար. 
ռադիո- և հեռուստաընդունիչների վարձույթ. 
ջրասուզման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո րա-
ցիաների վարձույթ. հրապարակում սեղանի էլեկտրո -
նային հրատարակչական համա կարգերի միջոցով. 
էլեկտրոնային գրքերի և պար բերականների հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հյուրերի զվարճացում. 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. կենդա նա բանական այգիներ. լրատ-
վական ծառայություններ. հանդիպումների 
ծրա  գրերի կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծա գործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառա յություններ (ֆիտնես). խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). վայելչագրական ծառա-
յություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություններ կամ կրթություն). թանգա րան ների 
ծառայություններ (շնորհանդես, ցուցա հանդեսներ). 
կրթա դաստիարակ չական ծառա  յություն ներ. 
նվագա խմ բերի ծառա յություններ. թարգ մանիչ-

ների ծառա  յություններ. սցենարների գրման ծառա-
յություններ. տոմսերի տարածման ծառա յություն ներ 
(զվարճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբար ների ծառա յություններ. ձայնագրման 
ստու դիա ների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոցների 
ծառա յություններ (կրթու թյուն). նախադպրոցական 
հաստատություններ (դաստիարակություն). լուսա-
նկարչություն. ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. 
գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու ծրագրեր. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յու թյուն ներ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա-
գործում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա-
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիք ները հոգալու համար։ ամուսնական 
գործա կալություններ. խուզար կուա կան գործա-
կալություններ. գիշերային պաշտպանության 
կազմա կերպման ծառայություններ. երեխաների 
որդեգրման գործակալություններ. արբիտրաժ. 
անկիզելի պահարանների վարձույթ. զմռսում. 
թաղման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. տոհմա-
բանա կան հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետա  զոտություններ. անվտանգության 
հարցերով խորհրդակ ցություն. մտավոր սեփա-
կա  նության հարցերով խորհրդակցություն. 
իրավաբանական անձանց համար մտավոր 
սեփա կանության բնագավառում վերահսկում. 
պահպանիչ ազդանշանային համակարգերի 
վերահսկում. դիակիզում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտա դրանքի 
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լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա յություններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. գաղտնա-
փականքների բացում. քաղա քացիական պաշտպա-
նություն. հարսանեկան արարողությունների 
պլանավորում և կազմակերպում. կորած մարդկանց 
որոնում. դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի կենդանիների 
հսկողություն. անվտանգության նպատակներով 
ուղեբեռների ստուգում. ձեռնար կությունների 
անվտան գության վիճակի ստուգում. երեկոյան 
հագուստի վարձույթ. կրակմարիչների վարձույթ. 
հագուստի վարձույթ. հրշեջ ազդանշանիչների 
վարձույթ. դոմեն անվանումների գրանցում 
(իրավա բանական ծառայություններ). ֆիզիկական 
անձանց մասին տեղեկատվության հավաքում. 
հրշեջ ծառա յություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների կազմում. 
հեղի նա  կային իրավունքի վերա բերյալ գոր ծերի 
կառավարում. իրավա բանական լիցենզիաների 
կառավարում. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբ ների ծառա-
յություններ. վեճերի արտա դա տարանային լուծման 
ծառայություններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի բացա-
կայության ժամանակ բնակարանում բնակվելու 
ծառայություններ. վեճերի լուծման ծառա յություն ներ. 
հուղարկավորության ծառա յություններ. հասարա-
կական ցանցերի առցանց ծառա յություններ. 
թիկնա պահների ծառա յություններ:

--------------

(210) 20151701
(220) 25.11.2015
(730) «Հաղթենք դիաբետը միասին» հիմնադրամ, 
Երևան, Պարոնյան 11, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 

դաս 41. միջազգային ուսումնամեթոդական 
նյութերի թարգմանչական և հրատարակչական 
գործունեության իրականացում և դասընթացների 
կազմակերպում.

դաս 42. շաքարային դիաբետի բուժման և կանխ-
արգելման բնագավառում հետազոտությունների և 
վերլու ծությունների ծառա յությունների մատուցում.

դաս 44. շաքարային դիաբետով հիվանդներին 
բժշկական օգնության ցուցաբերում և խորհրդա-
տվական աշխատանքների կազմակերպում ու 
իրականացում:

--------------

(210) 20151824
(220) 18.12.2015
(730) Մոթուլ Ս. Ա., CN 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական արտադրանք սառեցնող  

հեղուկների  համար, քիմիական արտադրանք` 
որպես քսա նյութերի պատրաստման բաղադրիչներ. 
քիմիական հավելույթներ շարժիչային վառելիքի 
համար. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 
են օգտագործելու արդյունա բերական և 
գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ  
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտա-
նյութեր. կրակմարող  բաղադրանյութեր. քիմիական 
նյութեր մետաղների  զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար, ջրամեկուսիչ քիմիական 
բաղադրություններ, հակասառիչ , դիրտի  հեռացման 
միջոցներ (ոչ կենցաղային օգտագործման համար).

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և  քսուքներ. 
քսանյութեր. յուղեր, քսուքներ և քսանյութեր 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների և 
շարժիչների  համար. ոչ քիմիական հավելումներ 
շարժիչային վառելիքի համար. փոշու  կլանման, 
թրջման  և կապակցման բաղադրանյութեր, 
բաղա դրանյութեր շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների և շարժիչների  տեխնիկական  
սպասարկման ժամանակ  օգտագործելու  համար, 
ինչպես նաև բաղադրանյութեր մեքենաների բոլոր 
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տեսակի շարժիչների համար. վառելիք  (ներառյալ 
շարժիչային վառելիք). նյութեր լուսավորման 
համար. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար. 
բաղադրանյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես 
նյութերի կապակցման միջոց։

--------------

(210) 20151832
(220) 21.12.2015
(730) Հաուս օֆ Փրինս Ա/Ս, DK 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա  խոտա-

յին արտա դրանք.կրակ այրիչ ներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույք ներ:

--------------

(210) 20151845
(220) 23.12.2015
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, 

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորացված 
և ջերմա մշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ, 
ձու, կաթ և կաթնամթերք, սննդային յուղեր և 
ճարպեր, մասնավորապես՝ կարագ, սերուցքային 
կրեմ, սերուցք, հարած սերուցք, յոգուրտ, ըմպելի 
յոգուրտ, մածուն, կեֆիր, թան, շիճուկ, կաթով և 
կաթնային հիմքով ըմպելիքներ, սննդային պարզ 
սպիտակուցներ, կաթնային կոկտեյլներ, պանիրներ, 
պանրիկներ, կաթնաշոռեր, քաղցրաշոռեր.

դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տա պիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, պաղպաղակ, մեղր, մաթ, 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ, աղ, քացախ, 
սոուսներ (համեմունք), համեմունք, սառույց, 
մասնավորապես՝ պաղպաղակով բիսկվիտներ, 
նրբաբլիթներ, ամոքահունց բուլկիներ, բուլկիներ, 
պաղպաղակով վաֆլիներ, կապակցող սննդային 
նյութեր սառույցի համար, հրուշակեղեն նոր 

տարվա տոնածառերը զարդարելու համար, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), սառեցրած 
յոգուրտ, կակաո, կակաոյի հիմքով սննդամթերք, 
կարամելներ, կաթով շիլա, սառույց սառեցման 
համար, բնական կամ արհեստական սառույց, 
սննդային սառույց, սառնաշաքար (նաբաթ), քաղցր 
կաթնազանգված հրուշակեղենի համար (եփած 
կրեմ), պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ (շերբեթ), 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, որոնք պարունակում 
են կաթ, թխվածքաբլիթներ, պաղպաղակի փոշի.

դաս 32. գարեջուր, հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 35. գովազդային նյութերի հրատարակում.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), կրկն-

օրինակում, դաստիարակում նախա դպրոցական 
հիմնարկներում, ֆիզիկական դաստիարա կություն, 
տեղեկա տվություն կրթու թյան և դաս տիարակության 
հարցերով, տեղեկա տվություն հանգստի հարցերով, 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով, 
առողջարարական ակումբներ, զվարճանքի և 
մշակութա-լուսավորական ակումբներ, կրոնական 
կրթու թյուն, մարմնա մարզության ուսուցում, հեռակա 
ուսուցում, գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրությամբ), պարահանդեսների կազմա-
կերպում, ցուցա հանդեսների կազմա կերպում 
մշակութա-լուսա վորական նպատակներով, 
հանգս տի կազմա կերպում, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
սեմինարների կազմա կերպում և անցկացում, 
սիմպո զիումների կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում, 
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում և 
անցկացում, գեղեցկության մրցույթների կազմա-
կերպում, ուսումնական կամ զվարճալի մրցանակա-
բաշխությունների կազմակերպում, հանգստի 
բազաներում զվարճությունների կազմակերպում, 
սպորտային մրցումների կազմակերպում, 
մասնա գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), սպորտային 
ճամբարներ, հանդիպումների ծրագրերի կազմում 
(զվարճություններ), թանգա րանների ծառա յու-
թյուն ներ (շնոր   հան  դես ներ, ցուցա հանդեսներ), 
կրթա     դաստիարակ   չական ծառա յություններ, նվա-
գա    խ մբերի ծառա յություններ, ներկայացումների 
տոմ սերի ամրագրում, ներկայա ցումների կազմա-
կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություններ), 
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թատերա կանացված ներկայացումներ, տեսագրում, 
միկրո ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի կամ կինոֆիլմերի և 
տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնավորապես՝ մշա-
կութային և տեղեկատվական նպատակներով, 
տեսագրությունների մոնտաժում. զվարճություններ, 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ, զբաղեցման 
(զվարճությունների) կազմակերպում հյուրերի 
համար, լուսանկարչական ռեպորտաժներ, 
լուսա նկարում, շոու ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
հաղոր դումներ դաստիարակչական, կրթական, 
սոցիա լական պատասխանա տվությանը վերա-
բերող և հոգե բանական ուղղություններով. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, թերթերի, 
գր քերի և պարբերա կանների ինտերակտիվ 
հրապարակում, տեքստային նյութերի հրա-
պարակում, թարգմանիչների ծառայություններ. 
դիս կոտեկներ, գիշերային ակումբ-սրճարաններ, 
երաժշտա   սրահներ, զվարճանքի (ատրակցիոն 
խաղերի) զբո ս այգիներ, թվային պատկերման ձևա-
վորում:

--------------

(210) 20151862
(220) 24.12.2015
(730) Էբբոթթ Փոյնթ օֆ Քեըր Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. ազդանյութեր բժշկական ախտորոշման 

համար. պատ  րաստուկներ բժշկության բնագա-
վառում տեստավորման համար. ախտորոշման 
տեստեր բժշկական նպատակների համար. ազդա-
նյութերով լիցքա վորված քարթրիջներ բժշկա կան 
ախտ որոշման համար.

դաս 9. ծրագրային և ապարատային արտա-
դրանք օրգա նիզմում արյան, հեղուկի և հյուս -
վածքների հետա զոտման և տեստավորման 
համար. ծրագրային և ապարա տային արտադրանք 
օրգանիզմում արյան, հեղուկի և հյուսվածքների 
հետա զոտման և տեստավորման համակարգերի 
կազմման համար. ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք օրգանիզմում արյան, հեղուկի և 
հյուսվածքների հետազոտման և տեստավորման 
համա կարգերի էլեկտրոնային տվյալների ներ-

մուծման և առբերման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք բժշկա-
կան ախտորոշման բնագավառում օգտագործելու 
համար. ծրագրային արտադրանք բժշկական 
ախտորաշման և /կամ լաբորատորական սարքա-
վորումների, ապարատների և գործիքների կառա  -
վարման համար. համա  կարգչային ծրա գրային և 
ապարատային արտադրանք բժշկա կան ախտ-
որաշման և/կամ լաբորա տորական սարքա-
վորումների, ապարատների և գործիքների միջեւ 
ինտեր ֆեյսի կառավարման համար:

--------------

(210) 20151875
(220) 29.12.2015
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմա տո գրաֆիական, օպտի  
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միաց ման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգա վորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդ ման կամ վեր արտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման սարքա-
վորումներ և համա կարգիչներ. համա կարգչային 
ծրա գրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործառնություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնություն-
ներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճու թյուններ. մար զական և մշակութային 
միջոց    առումն երի կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլ ուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատ ների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություն ներ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

--------------

(210) 20151876
(220) 29.12.2015
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմա տո գրաֆիական, օպտի  
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միաց ման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգա վորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդ ման կամ վեր արտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման սարքա-
վորումներ և համա կարգիչներ. համա կարգչային 
ծրա գրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործառնություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնություն-
ներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճու թյուններ. մար զական և մշակութային 
միջոց    առումն երի կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլ ուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատ ների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություն ներ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

--------------

(210) 20151877
(220) 29.12.2015
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմա տո գրաֆիական, օպտի  
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միաց ման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգա վորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիք ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդ ման կամ վեր արտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
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մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման սարքա-
վորումներ և համա կարգիչներ. համա կարգչային 
ծրա գրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործառնություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնություն-
ներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճու թյուններ. մար զական և մշակութային 
միջոց    առումն երի կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլ ուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատ ների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություն ներ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

--------------

(210) 20160024
(220) 19.01.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Մար տիրո-
սյան, Երևան, Վազգեն Առաջինի 12/14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. զարդեր կիսաթանկարժեք քարերով.
դաս 25. հագուստ, կոշիկ:

--------------

(210) 20160064
(220) 01.02.2016
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվական 
հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24 դ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշա  կութային 
միջոց  առումն  երի կազմա կերպում, աշխատաշուկայի 
պահանջներին համապատասխանող մրցունակ 
մասնա գետների բազմակողմանի պատրաստում, 
վերա  պատրաստում, հմտու թյուն ների յուրա ցում, 
զար  գացում, ինքնուրույն աշխատելու ունակու-
թյունների ձևավորում, կատարելա գործում, 
պրակտիկա:

--------------

(210) 20160069
(220) 02.02.2016
(730) «Օքսեջեն» երիտասարդության և կանանց 
իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ, 
Երևան, Թումանյան փող., շ. 35/11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (ուսուցում). ուսումնական 

գործընթացի ապահովում, միջոցառումների 
կազմա կերպում.

դաս 42. հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ.

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապա-
հովում.

դաս 44.  գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփականու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառա յություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

--------------

(210) 20160074
(220) 04.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վանիկ 
Մխիթարյան, Երևան, Կասյան 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ, 

առևտուր՝ թվային տեխնիկայի և աքսեսուարների 
վաճառք.

դաս 37. թվային տեխնիկայի նորոգում:
--------------

(210) 20160076
(220) 04.02.2016
(730) «Թվային ստոմատոլոգիայի հայկական 
ասոցիացիա» ՀԿ, Երևան, Կիևյան 4/2-4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. թվային ստոմատոլոգիայի ոլորտում 

ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների, գործնական 
հանդի պումների սեմինարների, սիմպոզիումների, 
կոնգրեսների, մրցույթների, կրթամշակութային և այլ 
միջոց առումների կազմակերպում. ժամանակակից 
թվային ստոմատոլոգիական տեխնոլոգիաների 
տեխնիկական լուծումների սարքավորումների, 
սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման և 
յուրացման հարցում ասոցիացիայի անդամներին 
ինֆոր մացիային տրամադրում (սեմինարների 
կազմա կերպում). թվային տեխնոլոգիաների ոլորտի 
բժիշկ ստոմա տոլոգների և ատամնա տեխնիկների 
գիտելիքների մակարդակի բարձրացում:

--------------

(210) 20160078
(220) 05.02.2016
(730) «Հայասա թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պողոտա, 45ա/75, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջություն.
դաս 41. կրթամշակութային գործունեություն:

--------------

(210) 20160091
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160092
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160093
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160094
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160095
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160096
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160097
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------

(210) 20160098
(220) 08.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
--------------
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(210) 20160100
(220) 08.02.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160101
(220) 08.02.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160102
(220) 08.02.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան:

--------------

(210) 20160103
(220) 08.02.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան:

--------------

(210) 20160104
(220) 08.02.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան:

--------------

(210) 20160105
(220) 08.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զավեն Արշակի 
Կարա պետյան, Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ զանգ., շ. 
1, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. նյութերի մշակում. մասնավորապես՝ 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճենների 
պատ  րաստում, շարժական և անշարժ պրոթեզների 
պատ րաստում, ճենապակյա և մետաղա ճեն-
ապակյա կառույցների պատրաստում և այլ 
ատամնա   տեխնիկական արտադրանքի պատ-
րաստում:

--------------

(210) 20160109
(220) 09.02.2016
(730) «Կրեդո» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան փ., 
փակուղի 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

--------------

(210) 20160115
(220) 11.02.2016
(730) «Հելիանթուս» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, տարածք 33, AM 

(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկ ման  (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց ներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ րաս-
տուկ ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա  թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպա րեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործ արարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20160119
(220) 11.02.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 
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(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 

ռելսային տրանս պոր տային միջոցներ. տարբեր 
նշանակության ավտո  մեքենաներ փոխադրման 
համար. էլեկտ րական տրանս   պորտային միջոցներ. 
վագո նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆուր-
գոններ (տրանս պորտային միջոցներ). արտա-
ճանապարհային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտո բուսներ. կեմ պերներ, ռեկրեացիոն ավտո-
մեքե նաներ, ավտոֆուրգոններ, որոնք սարքա-
վորված են խոհանոցով, քնելու տեղերով, 
զուգա րանով. սպորտային ավտոմոբիլներ. մրց-
արշավային ավտոմեքենաներ. հեծանիվներ. 
ապրան քա տար մեքենաներ. ամբարձիչով սայլակ-
ներ. տրակտորներ, այդ թվում սայլակ-քարշակներ, 
տրակտոր-քարշակներ. արգելակային կոճղակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանս պորտային միջոցների թափարգելներ. 
անվտանգության բարձիկներ (անվտանգության 
միջոց ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար). ցեխա պաշտպան վահանակներ. ցամա-
քային, օդային և ջրային տրանսպորտային 
միջոց  ների մասեր. աքսեսուարներ, արմատուրա 
տրանս  պորտային միջոց ների համար. բոլոր 
ապրանք ները, որոնք ընդ գրկվում են 12-րդ դասում:

--------------

(210) 20160121
(220) 11.02.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 

ռելսային տրանս պոր տային միջոցներ. տարբեր 
նշանակության ավտո  մեքենաներ փոխադրման 
համար. էլեկտ րական տրանս   պորտային միջոցներ. 
վագո նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆուր-
գոններ (տրանս պորտային միջոցներ). արտա-
ճանապարհային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտո բուսներ. կեմ պերներ, ռեկրեացիոն ավտո-
մեքե նաներ, ավտոֆուրգոններ, որոնք սարքա-
վորված են խոհանոցով, քնելու տեղերով, 
զուգա րանով. սպորտային ավտոմոբիլներ. մրց-
արշավային ավտոմեքենաներ. հեծանիվներ. 
ապրան քա տար մեքենաներ. ամբարձիչով սայլակ-

ներ. տրակտորներ, այդ թվում սայլակ-քարշակներ, 
տրակտոր-քարշակներ. արգելակային կոճղակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանս պորտային միջոցների թափարգելներ. 
անվտանգության բարձիկներ (անվտանգության 
միջոց ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար). ցեխա պաշտպան վահանակներ. ցամա-
քային, օդային և ջրային տրանսպորտային 
միջոց  ների մասեր. աքսեսուարներ, արմատուրա 
տրանս  պորտային միջոց ների համար. բոլոր 
ապրանք ները, որոնք ընդ գրկվում են 12-րդ դասում:

-------------

(210) 20160122
(220) 11.02.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 

ռելսային տրանս պոր տային միջոցներ. տարբեր 
նշանակության ավտո  մեքենաներ փոխադրման 
համար. էլեկտ րական տրանս   պորտային միջոցներ. 
վագո նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆուր-
գոններ (տրանս պորտային միջոցներ). արտա-
ճանապարհային տրանսպորտային միջոցներ. 
ավտո բուսներ. կեմ պերներ, ռեկրեացիոն ավտո-
մեքե նաներ, ավտոֆուրգոններ, որոնք սարքա-
վորված են խոհանոցով, քնելու տեղերով, 
զուգա րանով. սպորտային ավտոմոբիլներ. մրց-
արշավային ավտոմեքենաներ. հեծանիվներ. 
ապրան քա տար մեքենաներ. ամբարձիչով սայլակ-
ներ. տրակտորներ, այդ թվում սայլակ-քարշակներ, 
տրակտոր-քարշակներ. արգելակային կոճղակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանս պորտային միջոցների թափարգելներ. 
անվտանգության բարձիկներ (անվտանգության 
միջոց ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար). ցեխա պաշտպան վահանակներ. ցամա-
քային, օդային և ջրային տրանսպորտային 
միջոց  ների մասեր. աքսեսուարներ, արմատուրա 
տրանս   պորտային միջոց ների համար. բոլոր 
ապրանք ները, որոնք ընդ գրկվում են 12-րդ դասում:

-------------
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(210) 20160129
(220) 12.02.2016
(730) «Վանդ-ՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Դեղոյան 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20160130
(220) 12.02.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ:

--------------

(210) 20160131
(220) 12.02.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ:

--------------

(210) 20160132
(220) 12.02.2016

(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ. 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:

--------------

(210) 20160134
(220) 12.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160135
(220) 12.02.2016
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160142
(220) 15.02.2016
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160143
(220) 15.02.2016
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված միրգ, բանջարեղեն, 

կոմպոտ.
դաս 32. հանքային ջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160144
(220) 15.02.2016
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160161
(220) 17.02.2016
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 

(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

--------------

(210) 20160162
(220) 17.02.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար: 
--------------

(210) 20160163
(220) 17.02.2016
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար: 

--------------

(210) 20160170
(220) 18.02.2016
(730) «Պերսոնա գրատա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 2, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց:

--------------
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(210) 20160201
(220) 22.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Հարությու-
նյան Գնունու, Երևան, Դավթաշեն 10-րդ փ., 1/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություն ներ. անաս-

նաբու  ժական ծառա  յություն ներ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ:

--------------

(210) 20160221
(220) 26.02.2016
(730) «Մեկ պլյուս մեկ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
51/38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20160227
(220) 29.02.2016
(730) «Դոլչե թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
53/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր՝ մասնավորապես հագուստի, 

էլեկտրոնիկայի և անկողնային պարագաների.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթե թավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժա  կան ծառա  յություններ. կենդանիների և 
մարդ կանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղա տնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ:

--------------

(210) 20160229
(220) 29.02.2016
(730) Ֆյուչը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG 
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, լուծվող շոկոլադի խառնուրդ, 

շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի պարունա-
կությամբ շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաո, լուծվող 
կակաոյի խառնուրդ, կաթի պարունակությամբ 
կակաոյի ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճ, լուծվող սուրճի խառնուրդ, կաթի պարունա-
կությամբ սրճային ըմպելիքներ, սրճային հիմքով 
ըմպելիքներ, թեյ, լուծվող թեյի խառնուրդ, բուրավետ 
թեյի խառնուրդ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի 
պարունա կությամբ թեյի ըմպելիքներ՝ բոլորը ներ-
առված 30-րդ դասում:

--------------

(210) 20160230
(220) 29.02.2016
(730) Ֆյուչը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG 
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, լուծվող շոկոլադի խառնուրդ, 

շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի պարունա-
կությամբ շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաո, լուծվող 
կակաոյի խառնուրդ, կաթի պարունակությամբ 
կակաոյի ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճ, լուծվող սուրճի խառնուրդ, կաթի պարունա-
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կությամբ սրճային ըմպելիքներ, սրճային հիմքով 
ըմպելիքներ, թեյ, լուծվող թեյի խառնուրդ, բուրավետ 
թեյի խառնուրդ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի 
պարունա կությամբ թեյի ըմպելիքներ՝ բոլորը ներ-
առված 30-րդ դասում:

--------------

(210) 20160233
(220) 01.03.2016
(730) «Սևակ Շահին» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
2 Ա, տարածք 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան:

--------------

(210) 20160244
(220) 02.03.2016
(730) «Պիանկ» ՍՊԸ, ԼՂՀ Ասկերանի շրջան, գ. 
Խրամորթ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160252
(220) 03.03.2016
(730) «Էվըլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 
պող., 18, բն. 9, AM 

(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ:

--------------

(210) 20160253
(220) 03.03.2016
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160254
(220) 03.03.2016
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբորբոքային միջոցներ. ցավա-

զրկող և ջերմիջեցնող միջոցներ երեխաների և 
մեծա հասակ ների համար, ընդհանուր ազդե ցության 
ցավա զրկող միջոցներ (անալգետիկներ):

--------------

(210) 20160259
(220) 04.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Աբրա-
համյան, Երևան, Իսահակյան 22/27, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20160260
(220) 04.03.2016
(730) Ռիմա Մարազյան, Երևան, Սեպուհի 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆոտոստուդիա:

--------------

(210) 20160261
(220) 04.03.2016
(730) «Բրենդ ալկո»ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Փարաքար, Մարտի 8-ի փ, տուն 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------

(210) 20160262
(220) 09.03.2016
(730) «Դեռոն» ՍՊԸ, Երևան, Վրացյան 86-4, AM 

(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20160263
(220) 09.03.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(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 օգ տա  գոր ծելու համար). էլեկտրո-
նային սիգարետներ. տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքաց նող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող 
աերոլիզի մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. նիկոտինային  հեղուկ լուծույթներ 
էլեկտրոնային սիգա րետներում  օգտա գործման 
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համար.  ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր, 
մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար-
մարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ, լուցկի:

--------------

(210) 20160264
(220) 09.03.2016
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումներ 
և նյութեր:

--------------

(210) 20160265
(220) 09.03.2016
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումներ և 
նյութեր:  

--------------

(210) 20160267
(220) 09.03.2016
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատ րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնա բուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց համար. վնասատու կենդանիների 
ոչնչաց  ման պատ  րաստուկներ, ֆունգիցիդներ:

--------------

(210) 20160315
(220) 16.03.2016
(730) Միքայել Ավետիսյան, Երևան, Շևչենկոյի 
10, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի):

--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B23C5/00     3015  A
C07D 401/00     3016  A
A61K 31/00     3016  A
A61P 25/00     3016  A
G02B3/00     3017  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B25B 13/00    446  U
B25B13/00   447  U
B64D 9/00   448  U
B64D 9/00    449  U
G09G 3/00   450  U
B60S 5/00    450  U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

        06-11                  383 S
        06-12                  383 S
        03-01                  384 S
        09-03                 385 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 1657
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 7223, 1051924, 934420, 
934603, 1103492, 1105765, 916234, 963239, 
1474, 5829, 10925, 937424, 937423, 1105480, 
1051915, 1051601, 1047850, 1084258, 4522, 
10923, 1041468, 1081144, 1051920
73 (1) Լիցենզատու  Հիլթըն Ուորլդուայդ 
Հոլդինգ ԼԼՓ, Maple Court Central Park, Reed 
Crescent Watford, WD 24 4QQ, UK
73 (2) Լիցենզառու Հիլթըն Ուորլդուայդ Մենիջ 
Լիմիթիդ, Maple Court Central Park, Reed Cres-
cent Watford, WD 24 4QQ, UK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                       18.03.2016

_____________________

Գրանցում No 1658
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1695
73 (1) Իրավատեր  Գրոհե Ուոթր Թեքնոլոջի 
ԱԳ ընդ Քո. ԿԳ, Hauptstrbe 137, 58675 Hemer, 
Germany, DE

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրոհե ԱԳ, 
Industriepark Edelburg 58675 Hemer, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է              21.03.2016

_____________________

Գրանցում No 1659
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23427, 23426
73 (1) Լիցենզատու  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ տոբակո» ՀԿ ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                         Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.03.2016

_____________________
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Ուղղում  
    

    Արդյունաբերական սեփականության 2006թ. No 1 (37)  մաս 1 պաշտոնական տեղեկագրի 
հաղորդագրություններ բաժնում No 521 գրանցման համար ունեցող No 7103  ապրանքային նշանի 
լիցենզային պայմանագրի հրապարակման մեջ գործողության ժամկետը պետք է լինի՝ «ապրանքային 
նշանի գրանցման գործողության ժամկետի ավարտը»:



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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Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3015 (13) A
B23C5/00

(21) AM20150167 (22) 24.12.2015
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганнес Манукян 
(AM), Сережа Акобян (AM), Тигран Мирвелян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Хандилян 
47, кв. 5 (AM) 
(54) Фреза
(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов и может быть использовано в про цессах 
прерывистой и непрерывной резки цветных 
металлов и сплавов инструментами с моно-
кристаллической режущей пластиной. 

Фреза имеет корпус, в обработанной выемке 
которого размещена подложка, обеспечивающая 
необходимую геометрию режущего элемента, и 
ориентированный в оптимальном положении 
режущий элемент из искусственного корунда. 
Корпус дополнительно имеет выполненную 
парал лельно продольной оси режущего элемента 
цилиндрическую выемку и размещённый в 
ней регулирующий узел режущего элемента. 
Регулирующий узел состоит из винта в виде 
ступенчатого вала и резинового кольца, наса-
женного на выполненном в центральной части 
винта большом диаметре. Регулирующий узел 
прикреплен к корпусу с помощью консоли. 

Повышаются износостойкость и прочность 
корундового элемента, увеличивается скорость 
резания, 6 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3016 (13) A
C07D 401/00
A61K 31/00
A61P 25/00

(21) AM20140173 (22) 20.06.2013
(85) 17.12.2014
(86) PCT/GB2013/051606, 20.06.2013
(87) WO 2013/190302, 27.12.2013
(31) 61/662,592,    (32) 21.06.2012,    (33) US
(72) Боулин Мартин Ханс (GB), Стюарт Крейг 
Роберт (GB) 

(73) АстраЗенека АБ (SE) 
(54) Камсилатная соль, фармацевтическая 
композиция, применение камсилатной соли 
в качестве лекарственного средства, способ 
предупреждения и(или) лечения патологий, 
связанных с бета-амилоидом
(57) Изобретение относится к соли камфор-
сульфоновой кислоты (камсилатная соль) 
(1r,1’R,4R)-4-метокси-5”-метил-6’-[5-(проп-1-ин-
1-ил)пиридин-3-ил]-3’H-диспиро[циклогексан-
1,2’-инден-1’2’’-имидазол] - 4 ”- амина и к 
фар ма  цев  тическим композициям, содержа щим 
эту соль. 

Кроме того, изобретение относится к 
применению камсилатной соли в качестве 
лекарственного средства для профилактики 
и(или) лечения связанных с Αβ патологий 
(бета-амилоид), таких как синдром Дауна, 
β-амилоидная ангиопатия, такая как, без 
ограничения, церебральная амилоидная 
ангиопатия или наследственное церебральное 
кровоизлияние, расстройства, ассоциированные 
с когнитивным нарушением, такие как, без 
ограничения, MCI (“умеренное когнитивное 
нарушение”), болезнь Альцгеймера, потеря 
памяти, симптомы дефицита внимания, 
ассоциированные с болезнью Альцгеймера, 
нейродегенерация, ассоциированная с такими 
заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, или 
деменция, включая деменцию смешанного 
сосудистого и дегенеративного происхождения, 
пресенильную деменцию, сенильную деменцию 
и деменцию, ассоциированную с болезнью 
Паркинсона, прогрессивный надъядерный 
паралич или кортикальная базальная 
дегенерация.

Предложенные соединения позволяют 
ингибировать отложение Αβ и его фрагментов 
за счет ингибирования BACE, тем самым 
обеспечивая эффективность профилактики 
и(или) лечения, 7 н.п.ф.,1 ил.
(74) А. Галоян

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3017 (13) A
G02B3/00

(21) AM20140136 (22) 27.09.2014
(72)  Ваган Кочарян (AM),  Тигран Мурадян (AM), 
Рубен Амирагян  (AM) 
(73) ГНО “Институт прикладных проблем 
физики” НАН РА, 0014, Ереван, Г. Нерсисяна 25 
(AM) 
(54) Линза рентгеновского излучения
(57) Изобретение относится к линзам 
рентгеновского излучения и может исполь-
зоваться в дифрактометрах, спектро-
метрах, медицинских и других оборудованиях 
рентгеновской оптики. 

Линза рентгеновского излучения 
имеет дифракционный элемент в виде 
полированного прямоугольного параллеле-
пипеда монокристаллической пластины, 

держатель монокристалла и средство для 
позиционирования держателя. Согласно 
геометрии Лауэ монокристалл ориентирован 
в дифракционном положении, при этом 
спиральный нагреватель размещен параллельно 
к одной из граней перпендикулярной к его 
рабочей поверхности, а другие грани и рабочие 
поверхности находятся в состоянии свободного 
теплообмена с окружающей средой. Линза также 
имеет устройство, изменяющее задаваемое 
напряжение на управляемый компьютером 
нагреватель. 

Увеличивается выходная интенсивность 
дифрагированных рентгеновского и гамма 
излучений и обеспечивается фокусировка и 
пространственно-временная управляемость 
параметров выходного пучка, 1 ил..

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
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 на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
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)

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 446  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140133U (22) 23.09.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ с храповым механизмом
(57) Гаечный ключ на концах рукоятки содержит 
многоразмерные рабочие головки. Рукоятка на 
концах содержит цилиндрические отверстия, в 
каждом из которых установлено зубчатое колесо, 
зацепляемое с храповым механизмом. В центре 
корпуса зубчатого колеса выполнен цилиндр 
со сквозным отверстием. С цилиндром слит 
двукрылый рогообразный держатель головки, на 
конечных частях крыльев которого выполнено 
по одному цилиндрическому отверстию. Рабочая 
головка посредством цилиндрических выступов 
своих боковых граней установлена в держателе.

В первом варианте исполнения в 
рогообразном держателе головки установлена 
рабочая головка с отверстиями типа гаечного 
ключа четырех разных размеров. На 
противоположном конце центрального цилиндра 
зубчатого колеса выполнено отверстие типа 
гаечного ключа другого размера.

Во втором варианте исполнения в 
рогообразном держателе головки установлена 
рабочая головка с выступами типа гаечного 
ключа “Allen” четырех разных размеров.

В третьем варианте исполнения в 
рогообразном держателе головки установлена 
рабочая головка с выступами типа гаечного 
ключа “Torx” четырех разных размеров.

В четвертом варианте исполнения каждое 
зубчатое колесо перпендикулярно к двум 
основаниям центрального цилиндра содержит 
по одному слитому двукрылому рогообразному 
держателю головки, в которых установлено по 
одной рабочей головке с четырьмя отверстиями 
типа гаечного ключа.

В пятом варианте исполнения в 
рогообразных держателях установлено по одной 
рабочей головке с отверстиями типа гаечного 
ключа разных размеров, соосных друг другу.

Обеспечивается компактность инструмента, 
расширяются функциональные возможности, 
47 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 447  (13) U
B25B13/00

(21) AM20140132U (22) 23.09.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам, в частности, к многомерному 
гаечному ключу.

Гаечный ключ на концах рукоятки имеет 
рогообразные подголовники. В подголовниках 
расположенные по одному из четырех разных 
размеров гаечные рабочие головки. Рабочие 
головки двусторонние и каждая рабочая 
отверстия из сторон получено сопряжения два 
разных размеров гаечных отверстия.     В одном 
из вариантов рабочее отверстие получено 
сопряжением двух гаечных отверстий разных 
размеров типа ,,Metrinch,,. В другом варианте 
рабочее отверстия получено сопряжением 
двух гаечных отверстий разных размеров типа 
,,Industro,,. 

Обеспечивается затягивание и разборка 
разных размеров и типов гаек, 20 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 448 (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150161U (22) 17.12.2015
(72) Егор Амбарян (AM) 
(73) ООО “Эйч Эйр Инжинеринг”, 0052, Ереван, 
З. Саркавага 54/4, кв. 27 (AM) 
(54) Тара для транспортировки крыла военного 
самолета
(57) Полезная модель относится к авиации, 
в частности, к тарам для транспортировки 
крыла самолета, и может быть использована 
для транспортировки крыльев самолета-
штурмовика Су-25 и его модификаций разными 
транспортными средствами. 

Тара изготовлена из стальных профилей, 
имеет балочно-фермовую конструкцию, две 
вертикальные рамы, две горизонтальные балки 
и элементы, прикрепляющие тару к фюзеляжу 
самолета. Рамы прикреплены друг к другу 
посредством балок и ребер жесткости. Тара 
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дополнительно содержит три вертикальные 
рамы и две горизонтальные балки. Вторая, 
третья и четвертая из рам содержат по два 
спаренных элемента, прикрепляющих тару к 
фюзеляжу самолета. Каждая из рам содержит 
три горизонтальные профильные балки, 
установленные одна на другой, верхние две из 
которых  - съемные.

Обеспечивается эффективное исполь-
зование возможностей транспортировки 
транспортными самолетами, уменьшается объем 
мон тажных работ, 11 ил..

_____________________

(51) 2016.01 (11) 449  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150162U (22) 17.12.2015
(72) Егор Амбарян (AM) 
(73) ООО “Эйч Эйр Инжинеринг”, 0052, Ереван, 
З. Саркавага 54/4, кв. 27 (AM) 
(54) Тара для транспортировки крыла самолета-
истребителя
(57) Полезная модель относится к авиации, 
в частности, к тарам для транспортировки 
крыла самолета, и может быть использована 
для транспортировки крыльев самолета-
истребителя F-16 и его модификаций разными 
транспортными средствами.

Тара изготовлена из стальных профилей, 
имеет балочно-фермовую конструкцию, две 
вертикальные рамы и две горизонтальные 
балки. Рамы прикреплены друг к другу 
посредством балок и ребер жесткости. Каждая 
из рам содержит по два спаренных элемента, 
прикрепляющих тару к фюзеляжу самолета. 
Тара дополнительно содержит три вертикальные 
рамы и две горизонтальные балки. Каждая из 
рам содержит три горизонтальные профильные 
балки, установленные одна на другой, верхние 
две из которых-съемные.

Обеспечивается эффективное использо-
вание возможностей транспортировки 
транспортными самолетами, уменьшается объем 
монтажных работ, 11 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 450  (13) U
G09G 3/00
B60S 5/00

(21) AM20150163U (22) 18.12.2015
(72) Амаяк Абаджян (AM), Арам Григорян (AM), 
Геворг Варданян (AM), Григор Ниазян (AM) 
(73) Амаяк Абаджян, 2203, марз Котайк, 
г. Абовян, Сараландж 7, кв. 49 (AM), Арам 
Григорян, 0056, Ереван, Нансена 19, кв. 86 
(AM), Геворг Варданян, 0023, Ереван, Брюсова 
19, кв. 22 (AM), Григор Ниазян, 0086, Ереван, 
Шираки 58, кв. 4 (AM) 
(54) Газораздаточная колонка
(57) Полезная модель относится к электронному 
оборудованию газораздаточных колонок для 
заправки компримированным природным 
газом топливных баллонов автотранспортных 
средств, в частности, к индикации информации 
об управлении процесса заправки и о режиме 
заправки.

Газораздаточная колонка содержит 
объединенные в общем корпусе отсек с газовой 
частью оборудования, отсек электронного 
оборудования и крышку, панель индикации 
параметров, панель управления, клавиатуру 
управления, световой индикатор и светодиодные 
индикаторы состояний “ОЖИДАНИЕ”, 
“ЗАПРАВКА”, “ПАУЗА”, “ВЫХОД ЗАКРЫТ”, “НЕ 
ПОДКЛЮЧЕН”, “АВАРИЯ”, “МАССА” и “ОБЪЕМ”, 
которые размещены на лицевой панели отсека 
электронного оборудования. Панель индикации 
параметров также размещена на лицевой панели 
отсека электронного оборудования и включает 
пять семисегментных индикаторов-“СУММА”, 
“КОЛИЧЕСТВО”, “СТОИМОСТЬ”, “ДАВЛЕНИЕ” 
и “ТЕМПЕРАТУРА”. Панель управления включает 
четыре кнопки-“ПУСК”, “СТОП”, “АВАРИЯ” и 
“ПАУЗА”. Световой индикатор содержит три 
цветовых секции-красного, желтого и зеленого 
цвета. Элементы индикации и управления 
подключены к электронному блоку управления.

Повышаются информативность, безопас-
ность и удобство эксплуатации газораздаточной 
колонки, 3 ил..

_____________________



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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 06-11 (11) 383 (13) S 
      06-12
(21) 20150037  (22) 18.11.2015
(72) Коар Ервантовна Кеворкян (AM) 
(73) Коар Ервантовна Кеворкян, Ереван, пр. 
Маштоца 1, кв. 27 (AM) 
(54) Ковер (2 варианта)

_____________________

(51) 03-01 (11) 384 (13) S
(21) 20150036  (22) 18.11.2015
(72) Коар Ервантовна Кеворкян (AM) 
(73) Коар Ервантовна Кеворкян, Ереван, пр. 
Маштоца 1, кв. 27 (AM) 
(54) Сумка

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-03 (11) 385 (13) S
(21) 20160003  (22) 21.01.2016
(72) Рита Мартиросян (AM) 
(73) Рита Жораевна Мартиросян, Ереван, Аван, 
квартал Исаакян, д. 4, кв. 6 (AM) 
(54) Упаковка для чая

_____________________
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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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