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ԳյÉտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նÉյնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյÉտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաÉնակÉթյան մասին եզրակացÉթյÉն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցÉցահանդեսային առաջնÉթյան թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյÉտի արտոնագիր տալÉ մասին տեղեկÉթյÉնների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցÉցիչը(ները)
54 գյÉտի անվանÉմը
56 տեղեկատվÉթյան աղբյÉրներ
57 գյÉտի ռեֆերատը կամ հավակնÉթյան սահմանÉմը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյÉտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փÉլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՏեղեկÉթյÉններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2016.01 (11) 3045 (13) A
A61B1/00

(21) AM20160056 (22) 15.06.2016
(72) Արթºր Գրաբսկի (AM), Իրինա Շինդյան (AM) 
(73) Արթºր Գրաբսկի, 0019, Երևան, Սոսեի 38 
(AM), Իրինա Շինդյան, 0051, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 49/4, բն. 410 (AM) 
(54) Ըստ տարածաշրջանների միզաքարային 
հիվանդÉթյան տարածվածÉթյան գնա հատ-
ման եղանակ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է բժշկºթյանը, մասնա-
վորապես՝ ըստ տարածաշրջանների միզա-
քարային հիվանդºթյան տարածվա ծºթյան 
գնահատման եղանակին:

Իրականացնºմ են միզային քարերի 
որակական և  քիմիական կազմի անալիզ: 
Որոշºմ են յºրաքանչյºր քարի տեսակը և ըստ 
քարի տեսակի գերակշռºթյան որոշºմ են դրա 
տարածվածºթյºնը տարածաշրջաններºմ:

Բարձրացվºմ է եղանակի ճշգրտºթյºնը:
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3046 (13) A
A61B17/00

(21) AM20160039 (22) 29.04.2016
(72) Աննա Պողոսյան (AM), Յºրի Պողոսյան 
(AM), Ռաֆիկ Շահպարոնյան (AM) 
(73) Աննա Պողոսյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 100 (AM), Յºրի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, գյºղ Նոր Խարբերդ 10, տºն 
14 (AM), Ռաֆիկ Շահպարոնյան, 0028, Երևան, 
Կիևյան 10, բն. 36 (AM) 
(54) Տրախեոստոմիայի եղանակ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է բժշկºթյանը, 
մասնավորապես տրախեոստոմիայի կատար-
ման վիրահատական եղանակներին:

Մատանիաձև աճառից միջին գծով 
դեպի ներքև՝ երկարºթյամբ կատարºմ 
են կտրվածք, պարանոցի առաջամիջային 
շրջանºմ հատºմ են մաշկը, ենթամաշկային 
շերտը, մակերևºթային փակեղը և պարանոցի 
ենթամաշկային մկանը, վերքի եզրերը լայնաց-
նºմ են, այնºհետև ºղղահայաց հատºմ 
են ստորադիր մկանափակեղային շերտերը, 

շնչափողը մերկացնելºց հետո կատարºմ են 
կտրվածք 1-2 օղերի մակարդակով, լայնացնºմ 
են առաջացած պատºհանը և շնչափողºմ 
տեղադրºմ են տրախեոստոմիկ խողովակ, 
վերքի եզրերը կարºմ են շերտ առ շերտ 
սկսելով անկյºններից դեպի տրախեոստոմիկ 
խողովակը, ապա այն սևեռºմ են պարանոցին 
թանզիֆե ձգանով: Պարանոցի ենթամաշկային 
մկանը հատºմ են մատանիաձև աճառի ստորին 
մասից 1,0-1,5 սմ ներքև՝ 2,5-3 սմ երկարºթյամբ, 
իսկ ստորադիր մկանափակեղային շերտերը 
հատºմ են բºթ եղանակով:

Պարզեցվºմ է վիրահատական միջա-
մտºթյան եղանակը:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3047 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20150045 (22) 31.03.2015
(72) Ասատºր Նիկոլայի Հովսեփյան (AM) 
(73) Նիկոլայ Ասատºրի Հովսեփյան, 0078, 
Երևան, Մարգարյան 2-րդ նրբ. 13, բն. 1 (AM) 
(54) Արհեստական ոսպնյակային պատիճ և 
դրա սևեռման եղանակ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է ակնաբºժºթյանը, 
հատկապես`  ներակնային հետին խցիկºմ 
տեղադրվող միկրովիրաբºժական իմպլանտ-
ներին և դրանց սևեռման եղանակներին։

Արհեստական ոսպնյակային պատիճը 
մեխանիկական հիշողºթյºն ºնեցող 
անընդհատ լարից շրջանակ է, որը 
ձևավորված է այնպես, որ բացված վիճակºմ 
այն ºնի թևեր և կանթերով կենտրոնական 
պահºնակ, պահºնակի տրամագծորեն 
հակառակ կողմերºմ ստեղծված թևերը 
ծիածանաթաղանթի արմատային գոտº 
առաջային մակերեսին և առաջային խցիկի 
անկյան երկº կետºմ հենվելº համար են, 
իսկ կենտրոնական պահºնակի հարթºթյºնը 
գտնվºմ է հետին խցիկºմ` հեռացված 
բնական ոսպնյակի տեղºմ, զºգահեռ է 
ծիածանաթաղանթի հարթºթյանը և միացած 
է թևերին զºյգված ծամային հյºսքերով, 
որոնք հետին խցիկºմ ºղղահայաց են այդ 
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հարթºթյºններին, իսկ առաջային խցիկºմ 
համընկնºմ են դրանց և նախատեսված 
են համաչափ արված իրիդէկտոմիաների 
միջով անցկացվելº  և  բբային ռեֆլեքսին 
չխոչընդոտելº համար, բացի այդ, 
կենտրոնական պահºնակն ºնի կանթեր, 
որոնք արհեստական ոսպնյակի օպտիկական 
մասի սևեռման համար են։

Բարձրացվºմ է հետին խցիկային 
ներակնային ոսպնյակի ծիածանաթաղանթին 
սևեռման կայºնºթյºնը, 12 նկ.։

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3048 (13) A
A61K9/00

(21) AM20160067 (22) 14.07.2016
(72) Յºրի Միքայելի Պողոսյան (AM) 
(73) Յºրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցÉթյան քսÉք
(57) Գյºտը վերաբերºմ է բժշկºթյան 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կոմբինացված 
ազդեցºթյամբ քսºքներին։

Քսºքը ներառºմ է չիչխանի յºղ, 
մեղրամոմ,  մեխակի յºղ, ակնամոմ և անես-
թեզին, բաղադրամասերի  հետևյալ հարա-
բերակցºթյամբ, զանգվ. %. չիչխանի յºղ՝ 
83,0-86,5, մեղրամոմ՝  4,5-5,5, մեխակի յºղ՝ 1,0-
2,5, ակնամոմ՝ 5,0-6,5 և  անեսթեզին՝ 5,0-6,0:

Բարձրացվºմ է բºժման արդյºնավետº-
թյºնը։

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3049 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20150041 (22) 26.03.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Արգելուկավոր մեխանիզմով մանեկա-
դարձակ
(57) Մանեկադարձակի բռնակը ծայրամասերի 
եղջյºրաձև թևերի գլանաձև անցքերºմ ºնի 
միակցված կողային գլանաձև ելºստներով 
մեկական կցորդիչ: Կցորդիչի կենտրոնական 
հատվածն ºղղանկյºն պրիզմա է: Կցորդիչը 

ծայրամասերի գլանաձև անցքերºմ ºնի 
տեղակայված մեկական երկգլխանի 
մանեկադարձակյա աշխատանքային գլխիկ: 
Գլխիկն իր արտաքին կենտրոնական 
հատվածի արգելանիվով կառչºմ է կցորդիչի 
ºղղանկյºն պրիզմայºմ տեղակայված 
արգելºկավոր մեխանիզմին: Արգելºկավոր 
մեխանիզմը կենտրոնºմ գլանաձև անցքով 
միմյանց համառանցք չորս գլանաձև 
սեգմենտների միացք է: Սեգմենտների 
միացման սահմանագծերºմ կատարված են 
մեկական ատամնաձև ելºստներ: Կենտրոնի 
գլանաձև անցքºմ՝ երկº հակադիր գլանաձև 
սեգմենտների նիստերի վրա կատարված են 
սևեռման համար նախատեսված երկº կից 
գլանային սեգմենտներից մեկի ձև ºնեցող 
խորացºմներ: Այդ երկº հակադիր գլանաձև 
սեգմենտների հիմքերի կենտրոնական 
հատվածները վերևից և ներքևից միակցված 
են П-աձև միակցիչներով, որոնք դºրս են եկած 
կցորդիչի կենտրոնական հատվածի հիմքերի 
վրա կատարված աղեղաձև անցքերից: П-աձև 
միակցիչների կենտրոնական հատվածներն 
օղակներ են, իսկ դրանց մեջ տեղակայված 
են կցորդիչի հիմքերի վրա կատարված 
կենտրոնական գլանաձև ելºստները: 
Կցորդիչն իր երկայնական առանցքի 
ºղղºթյամբ կենտրոնºմ ºնի գլանաձև անցք, 
որտեղ տեղակայված է զսպանակ: Կցորդիչն 
ºնի արգելºկավոր մեխանիզմի չափերին 
համապատասխան և դրա պտտման համար 
անհրաժեշտ ներքին փորվածք: Փորվածքի 
կողային գլանաձև ելºստներից մեկºմ 
կատարված ºղղանկյºն պրիզմայաձև խոռոչºմ 
տեղակայված է եռանկյºն պրիզմայաձև ծայրով 
զսպանակված ºղղանկյºն պրիզմա: Պրիզմայի 
ատամը սևեռվºմ է բռնակի եղջյºրաձև 
թևերից մեկի գլանաձև անցքի հակադարձ 
կողմերºմ կատարված եռանկյºն պրիզմայաձև 
խորացºմներից մեկºմ:

Ընդլայնվºմ են մանեկադարձակի 
ֆºնկցիոնալ հնարավորºթյºնները, 69 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3050 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160057 (22) 16.06.2016
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(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Գյºտը վերաբերºմ է շինարարºթյանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելº 
ժամանակ օգտագործվող բաժանարարներին:

Սալիկների բաժանարարն ºնի նºյն 
հաստºթյան վեց թևեր, որի չորս թևերը 
փոխºղղահայաց հատվºմ են կենտրոնºմ՝ 
կազմելով սալիկների խաչաձև բաժանարար, 
որին վերևից ամրացված է U-աձև պրիզմա: 
Խաչի չորս թևերի վերևի հիմքերը գտնվºմ 
են նºյն հարթºթյան վրա, իսկ երեք թևերի 
վերևի հիմքերին ամրացված U-աձև պրիզմայի 
հիմքի ստորին եզրն ºնի թեք կտրվածք: U-աձև 
պրիզմայի արտաքին կողային նիստերը թեք են 
և ծայրերºմ ºնեն թևի հաստºթյանը հավասար 
մեկական ºղիղ անկյºնով կտրվածք: Ընդ 
որºմ, թեք կողային նիստերն իրենց երկայնքով 
վերևի հատվածºմ ºնեն մեկական ºղղանկյºն 
պրիզմայի տեսքով ելºստ: Խաչի երկº թևերի 
արտաքին նիստերը կիսագլաններ են, իսկ 
խաչի մյºս երկº թևերի ստորին գագաթները 
կորացված են: Խաչի ստորին հիմքը հարթ 
է: U-աձև պրիզմայի արտաքին կողային թեք 
նիստերի ծայրերին կատարված է հիմքին 
ºղղահայաց մեկական կտրվածք:

Ընդլայնվºմ են բաժանարարի կիրառման 
հնարավորºթյºնները, 37 նկ.: 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3051 (13) A
F16D 65/00

(21) AM20150036 (22) 23.03.2015
(72) Ռազմիկ Մակարի Բալայան (AM), Արման 
Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Հայկ Հմայակի 
Հայրապետյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցի թմբուկային 
արգելակային մեխանիզմ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է տրանսպորտային 
միջոցներին, մասնավորապես՝ հիդրավլի-
կական հաղորդակով թմբºկային արգելակային 
մեխանիզմներին: 

Մեխանիզմն ºնի հենարանային 
սկավառակ, երկº մխոց ºնեցող բանվորական 
հիդրավլիկական գլան, առձգման զսպանակ, 
զսպանակի միջոցով միմյանց միակցված 
շփական մակադրակներով կոճղակներ, 
արգելակային թմբºկ և կոճղակների º 
թմբºկի միջև բացակի կարգավորման 
հանգºյց: Կարգավորման հանգºյցն ºնի 
հենարանային սկավառակի վրա տեղակայված 
երկº կարգավորիչ: Կարգավորիչներից 
յºրաքանչյºրն ºնի իրան՝ մեկ ծայրամասºմ 
ներքին կոնաձև հատվածամասով, խոռոչºմ 
կատարված երկº շրջելºնով, հենարանային 
սկավառակին ամրակցված ºնկերով: Իրանի 
կոնաձև հատվածամասºմ համառանցք 
տեղակայված է ցանգային սեղմակ: Սեղմակի 
գլանաձև հատվածամասի ծայրամասºմ 
տեղակայված է զսպանակած հենարանային 
մանեկ: Իրանին և ցանգային սեղմակին 
համառանցք տեղակայված են ձող, եզրային 
շրջելºն, եզրային շրջելºնի կողմից կատարված 
գլանաձև փորվածք: Փորվածքºմ տեղակայված 
է զսպանակ: Իրանի ազատ ծայրամասºմ 
համառանցք տեղակայված է զսպանակած հրիչ, 
որն իր փակ ծայրամասով հարºմ է կոճղակին: 
Իրանի մեջ տեղակայված է հենարանային 
մանեկին հարող հոլովակ: Հոլովակի 
հետ փոխազդºմ է իրանին ամրակցված 
զսպանակած լծակը: Լծակը տեղակայված 
է հենարանային սկավառակին միակցված 
զսպանակած բռºնցքի հետ փոխազդման 
հնարավորºթյամբ: Բռºնցքը ճոպանի միջոցով 
կապված է կոճղակին:

Բարձրացվºմ են մեխանիզմի արդյºնա-
վետºթյºնը, կոճղակների և թմբºկի 
միջև բացակի ավտոմատ կարգավորման 
ճշգրտºթյºնը, 5 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3052 (13) A
G 01R 1/00

(21) AM20150159 (22) 11.12.2015
(72) Արամ Մովսեսի Ասլանյան (AM) 
(73) Արամ Մովսեսի Ասլանյան, 0203, Աշտարակ, 
Գիտավան 1, բն. 8 (AM) 
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(54) Ռադիոհաճախային համառանցք մալÉխի 
էլեկտրական երկարÉթյան չափիչ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է ռադիոտեխնիկայի 
բնագավառին:

Ռադիոհաճախային համառանցք մալºխի 
էլեկտրական երկարºթյան չափիչն ºնի 
միմյանց հաջորդաբար միացված ռադիո-
հաճախային ազդանշանի գեներատոր, 
ազդանշանի 3դԲ բաժանիչով և հզորºթյան 
գºմարիչով հզորºթյան տեղափոխման 
հանգºյց, ազդանշանի հզորºթյան դետեկտոր 

և հաստատºն հոսանքի ցºցասարք: 
Ազդանշանի տեղափոխման հանգºյցն 
իրականացված է հզորºթյան բաժանիչի երկº 
ելքերից մեկի և հզորºթյան գºմարիչի երկº 
մºտքերից մեկի միջև հետազոտվող մալºխի 
ավելացման հնարավորºթյամբ:

Հեշտացվºմ է ռադիոհաճախային 
համառանցք մալºխի էլեկտրական 
երկարºթյան չափման գործընթացը և 
մեծացվºմ է չափºմների ճշտºթյºնը, 1 նկ.:

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÉյնականացման 
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 գործողÉթյան ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցÉցահանդեսային կամ այլ առաջնÉթյան թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնÉթյան թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայÉթյÉնների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գÉյնը և գÉնային համակցÉթյÉնը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20151365  (111) 25003
(220) 16.09.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 16.09.2025
(730) «Դիոնեա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 1, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև և 
ոսկեգºյն գºնային համակցºթյամբ։
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպºմ:
_____________________

(210) 20151366  (111) 25004
(220) 16.09.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 16.09.2025 
(730) «Խոլորձ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 1, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպºմ:

_____________________

ՏեղեկÉթյÉններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20151522  (111) 25005
(220) 23.10.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 23.10.2025
(730) Արթºր Առºստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելºմներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելºմներ. դիետիկ 
հավելºմներ:

_____________________

(210) 20151636  (111) 25006
(220) 16.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 16.11.2025
(730) «Սթեփ քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց փ., փակºղի 8, թիվ 3 տարածք, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «consulting» գրառºմն ինքնºրºյն պահ-
պանºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև և մոխրագույն գունային 
հա մակ ցºթյամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 
վարºմ. հարկային հաշվառºմ և խորհրդա-
տվºթյºն. կադրային հաշվառºմ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայºթյºններ:
_____________________
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(210) 20151663  (111) 25007
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերական 
և գիտական նպատակներով, լºսա-
նկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, այգե-
գործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. կրակ-
մարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական 
նպատակներով օգտագործելº համար.

դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքայºմից 
պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. 
խածանյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յºղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 
քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 

դիետիկ   հավելºմներ  մարդկանց  և  կենդանի-
ների համար. մանկական սնºնդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ 
և շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր 
ռելսºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյºղատնտեսական 
գործիք ներ, բացառºթյամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկºբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան մշակ-
ման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
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նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապա տաս-
խանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, 
բացառºթյամբ բժշկականների. հեռակա-
ռավարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթºղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրա դի-
նամիկական սարքավորանք ազդանշանների 
հեռակառավարման համար. հետևման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական ապա-
րատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառºթյամբ արհեստական 
շնչառºթյան ապարատների. սարքեր և 
սարքավորºմներ ռենտգենյան ճառագայթ ման 
գեներացման համար, բացա ռºթյամբ 
բժշկºթյան մեջ օգտագործվողների. 
կոմºտացիոն էլեկտրական ապարատներ. 
հաղորդակցական ապարատներ. լաբորատոր 
թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն սարքեր. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լºսա-
պատճենման ապարատներ. առկայծող 
լºսաազդանշանային ապարատներ. տարա-
ծադիտական ապարատներ. հեռախոսային 
ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
լºսահեռագրային ապարատներ. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. թթºների 

խտաչափներ, թթվաչափներ. խտաչափներ 
աղային լºծºյթների խտºթյան որոշման 
համար. թթվաչափներ կºտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտաչափներ. 
լºսատº բակեններ, լºսատº ազդալողաններ. 
կºտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). բետա-
տրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկտիվների 
լºսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողºթյան բլոկներ համակարգիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. նºյնա-
կանացման մագնիսական ապարանջաններ. 
բրեզենտ փրկարարական աշխատանքների 
համար. զրահաբաճկոններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ. փրկարարական ազդա-
լողաններ. ցºցիչ ազդալողաններ. բºսոլներ, 
կողմնացºյցներ. վակººմաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գºռեր. փոփոխաչափներ. վերնիերներ, 
նոնիºսներ. կշեռքներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. հարթակավոր 
կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), մակարդա կա-
չափական նշաձողեր (գեոդեզիական սարքեր). 
տեսախցիկներ. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելº համար, տեսադայակներ. տեսա-
ժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տեսա-
էկրաններ. դիտաններ լºսանկարչական 
ապարատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական). միկրոմետրի պտºտակներ 
օպտիկական սարքերի և սարքավորºմների 
համար. մածºցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. 
վոլտաչափներ. մեխանիկական ցºցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ,լºսավորվող ցºցա-
նակներ, լºսավորվող նշաններ. փակ 
անջատիչներ (էլեկտրական). հոսանքի ºղղիչ-
ներ. գազավերլºծիչներ. գազաչափներ (չափիչ 
սարքեր). գալվանաչափներ. անլար լրակազմեր 
հեռախոսների համար. արևագրիչներ. խոնա-
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վաչափներ. ջրաչափներ. կշռաքարեր. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացºյց 
ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. կորակառºցիչ-
ներ. բարձրախոսներ. ծանրոցներ խորա-
չափների համար, ծանրոցներ զոնդերի համար. 
ծանրոցներ ºղղալարերի համար. հեռա-
չափներ. խտաչափներ. օպտիկական խտա-
չափներ. օպտիկական մասեր. դետեկտորներ. 
ծխի դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկ-
տորներ. դիապոզիտիվներ (լºսանկար չº-
թյºն). դիասկոպներ. դիաֆրագմաներ 
(լºսանկարչºթյºն). խոսաձայնագրիչներ. 
ºժաչափներ. լºսարձակող դիոդներ (LED). 
դիսկետներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. օպտիկական 
սկավառակներ. հաշվիչ սկավառակներ, 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ, լոգա-
րիթ մական շրջաններ. համակարգիչների 
սկավառակավարներ. համակարգիչների 
սկավա ռակավարներ սկավառակների ավտո-
մատ փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. հայտա-
րարºթյºնների էլեկտրոնային վահանակներ. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
փրկակարական բաճկոնակներ. նºյնա-
կանացման ջղեր էլեկտրական հաղորդա լա-
րերի համար. քթի սեղմակներ լողորդների և 
սºզորդների համար. էլեկտրական կողպեք ներ. 
զանգեր (ազդանշանային սարքեր). վթա րային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրա կան 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդիչներ. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. լºսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ 
փոխադրամիջոցների կառավարման կամ 
ստºգման համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրական). ճնշման ցºցիչներ. 
ջերմաստիճանի ցºցիչներ. ինկºբատորներ 
մանրէական մշակաբºյսերի համար. Չափիչ 
գործիքներ. տիեզերագրական սարքեր. 
մաթեմատիկական գործիքներ. հարթա-
չափիչներ. օպտիկական ակնապակիներով 
գործիքներ. տեղագրական գործիքներ. 
անկյºնաչափական գործիքներ. համա-
կարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնարարներ, 

բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման համար 
օգտագործվողների. կայծամարիչներ. համա-
ռանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամա չա-
փարկիչներ. պարºրակային տրամաչա-
փարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնա-
կմախքներ. նºյնականացման մագնիսական 
քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լºսապատճե-
նահանող ապարատների համար. հիշողºթյան 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարºթյան համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լºսա-
թիթեղների կասետներ. ավտոմատ-
դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լºսա նկարչºթյºն). ինդºկտիվºթյան կոճեր 
(փաթºյթներ). էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրամագնիսների  կոճեր. լºսակայված 
կինոժապավեններ. համակարգիչների 
ստեղնա շարեր. սոլենոիդային կափºյրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականºթյºն). ծածկա-
գրված քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի 
կոճակներ. մկնիկների գորգիկներ. 
մագնիսական ծածկագրիչներ. լºսա պաշտ-
պանիչ հովարներ. էլեկտրական հավաքիչներ. 
տրամաչափարկիչ օղեր. օդաչºների հատºկ 
պաշտպանիչ կոմբինեզոններ. կոմºտա-
տորներ. խտասկավառակներ (ձայնա- 
տեսային). կոմպակտ սկավառակներ 
(չվերա գրանցվող). համեմատիչներ. ծովային 
կողմնա ցºյցներ. համակարգիչներ. անձնական 
շարժական համակարգիչներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. դյºրակիր համակարգիչ ներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա կան 
հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ 
կոնասարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). բաշխիչ տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). միացման տºփեր 
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(էլեկ տրա  կա նºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրա խոս ների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնաչափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնի սա կան 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լºսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր-
ºղիներ. չափիչ գդալներ. խոշորացºյցներ 
(օպտիկա). մանածագործական խոշորա-
ցºյցներ. մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
խոշոր ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղորդա-
լարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և տեսա-
կավորման մեքենաներ. նյºթերի փորձարկման 
մեքենաներ և սարքեր. լաբորատորիաների 
համար հատºկ կահºյք. ձայնափողեր. 
դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակºստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
համար. մետաղադետեկտորներ արդյºնա-
բերական կամ զինվորական նպատակների 
համար. մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ 
սարքեր). մետրեր ատաղձագործական 

աշխատանքների համար. դերձակի մետրեր. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. մետաղանիշներով գործարկվող 
ապարատների մեխանիզմներ. կանխա-
վճարային մեխանիզմներ հեռºստացºյցների 
համար. փականի գործարկման մեխանիզմներ 
(լºսանկարչºթյºն). մանրաչափներ. միկրո-
պրոցեսորներ. մանրադիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. 
շանթար գելներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). միացնող ագºյցներ մալºխների 
համար. ատամնապաշտպանիչներ. ոչ 
բժշկական նպատակներով ջերմաստիճանի 
կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ 
գºլպաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի 
պարºտակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղա լºսանկարչºթյան համար. ձվադի-
տակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկացված 
պարիսպներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). հագºստ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտ պանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատանա-
գրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ մեխա-
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նիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային թարգ-
մանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական կապ). 
հեռախոսային հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. ջրասºյզ ների 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ պատա-
հարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկºսատախտակներ. տպա-
գրական մեկºսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորºթյան չափման սարքեր. արագºթյան 
չափման սարքեր (լºսանկարչºթյºն). սարքեր 
կաշվի հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 
հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-չափիչ սարքեր 

շոգեկաթսաների համար. օդերևºթաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար 
(հարթակային համակարգիչներ). արբան-
յակային նավագնացական սարքեր. 
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ 
չափ ման սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համա-
կարգչային տպող սարքեր. հարմարանքներ 
կարի արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանºթյան հաղորդիչներ. մեկºսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համա հալ-
վածքներից հալºն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահովºմ). 
օպերացիոն ծրագրեր համակարգիչների 
համար. նվագարկիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվºթյան մշակման կենտրոնական 
հանգºյցներ). ձողեր ստորգետնյա ջրի աղբյºրի 
տեղադիրքի որոշման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակºթյºններ. բաշխիչ 
վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-
տեսա սարքավորºմներ երեխային հետևելº 
համար. ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռավորական կապ). ռադիոսարքեր. 
ռադիոընդºնիչներ փոխադրամիջոցների 
համար. հակահրդեհային ցրցայտիչներ. 
դիապոզիտիվների շրջանակներ. պատկերա-
ցանցեր լºսատպագրºթյան համար. դյºրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման կարգա-
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վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լºսավորման կարգավորիչներ. լºսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտºյտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդºկտորներ (էլեկտրականºթյºն). 
լվացման ռեզերվºարներ (լºսանկարչºթյºն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգºթյան 
գոտիներ, բացառºթյամբ փոխադրամիջոց-
ների նստատեղերի և սպորտային սարքա-
վորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենանկարներ, բացառºթյամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
ռեոստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչադիմակներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկºմա-
չափներ. ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրա-
կան կºտակիչների թիթեղների համար. 
խոսափողեր. խոսափողեր բարձրախոսների 
համար. շաքարաչափներ. օպտիկական 
լºսատարներ (թելքային). լºսացºյցներ 
(ազդա նշանային սարքավորանք). սºլիչներ 
շներին հրահանգ տալº համար. ազդանշանային 
սºլիչներ. սեքստանտներ. ինդºկտիվºթյան 
կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականºթյºն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
հրդեհների ազդանշանիչներ. լºսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շչակներ. 
տեսածրիչներ (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորºմ). բանական հեռախոսներ. 
բանական քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրալարերի միացºմներ. 
էլեկտրական միացºմներ. գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լºսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրºթյºններ. էլեկտրական դիմա դրº-
թյºններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտºթյºն-
ների համար. դժբախտ պատահարներից 
անձնական պաշտպանºթյան միջոցներ. 
ºսºցողական ձայնատեսային միջոցներ. 
ռադիոհեռագրային կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ակնոցների ապա-
կիներ. հակաշլացնող լºսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյºրակիր 

տարածաընդºնիչներ. ծավալադիտակներ. 
լºսա  նկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սºլֆիտաչափեր. պայºսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացºցիչներ 
(լºսանկարչºթյºն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտեգրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. փոխա-
դրամիջոցների անցած տարածºթյան 
հաշվիչներ. պտºյտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացºյցներ) ձվի եփման համար. սակա-
հաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար 
նախատեսված ականջի տամպոններ. 
դարձաչափներ. հեռºստացºյցներ. հեռա-
գրասարքեր (ապարատներ). աստղա դիտակ-
ներ. հեռºստահºշարարներ. հեռա   տիպ ներ. 
շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. թեո-
դոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառºթյամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. ջերմա-
պահպանիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). տոնարմներ 
նվագարկիչների համար. տոտալիզատորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
գծանկյºնաչափներ (չափիչ սարքեր). 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականºթյºն). 
բարձրաց  նող կերպափոխիչներ. նախա-
զգºշացնող եռանկյºններ անսարք փոխա-
դրամիջոցների համար. տրիոդներ. 
գործարկ ման ճոպաններ շարժիչների համար. 
գազա պարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառºթյամբ լºսավորման համար 
օգտագործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցºցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան խողո-
վակներ, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսափողեր. ցºցիչ-
ներ. քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
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հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ºժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավա-
սարակշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դºրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթºմից պաշտպանվելº համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթºղային 
փոխադրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապա հովման համար. տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
հափշտակºմը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
ժապավենը կտրող սարքեր. լºսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կºտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կºտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և 
հարմարանքներ կինոֆիլմերի (կինոժա-
պավենների) մոնտաժման համար. կաթոդային 
սարքեր կոռոզիայից պաշտպանելº համար. 
կոմºտացման սարքեր (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր). պաշտպանական ազդա-
սարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարºմապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախºղային ազդասարքեր, բացա-
ռºթյամբ պայթºցիկների. տագնապային 
ազդասարքեր. գºմարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորանք). ջերմºթյան կարգավորման 
սարքեր. լºսապատճենահանման սարքեր 
(լºսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 

համար. շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մºլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լºսանկարչºթյºն). շնչա-
դիմակների զտիչներ. լºսանկարչºթյան մեջ 
օգտագործվող զտիչներ ºլտրամանºշա-
կագºյն ճառագայթների համար. USB ֆլեշ 
սարքավարներ. «կախարդական» լապտերներ. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
ազդանշանային լապտերներ. լºսանկարչական 
սարքեր. լºսափայլարկիչներ. լºսա-
փականակներ. լºսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լºսաչափներ. իմպºլսային 
լºսանկարչական լºսավորիչներ. լºսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լºսա-
խոշորացºցիչներ. փակող շերտով 
լºսա  տարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակների 
համար. ակնոցների պատյաններ. քթակնոց-
ների պատյաններ. մանրադիտակների առար-
կայական ապակիների պատյաններ. 
լºսանկարչական ապարատների º պարա-
գաների համար հատºկ պատյաններ. 
լաբորատոր քրոմատագրիչներ. ժամանա-
կագրիչներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
լաբորատոր կենտրոնախºսակներ. քթակնոց-
ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. կարկիններ 
(չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. ցºցակային 
ժամացºյցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ 
դյºրատար համակարգիչների համար. 
պաշտպանական հակահրդեհային պատյան-
ներ. չիպեր (ինտեգրալային սխեմաներ). 
ձևանմºշներ (չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. 
օդերևºթաբանական զոնդ-փչագնդեր. լºյսի 
կետային աղբյºրների մոնտաժման դողեր. 
ասբեստային առաջակալներ հրշեջների 
համար. հրդեհային ճկափողեր. սպորտսմենների 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շարժական 
հեռախոսների փոկեր. ակնոցների º 
քթակնոցների փոկեր. լºսանկարչական 
ապարատների կալաններ. կոմºտացիոն 
վահաններ. բաշխիչ վահաններ (էլեկտրա-
կանºթյºն). էկրաններ (լºսանկարչºթյºն). 
բանվորի դեմքի պաշտպանիչ էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան ապա-
րատների էկրաններ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ֆլºորեսցենտող 
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էկրաններ. լºսակայացºյցներ (լºսավորºթյան 
չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգա-
չափներ. խարիսխներ (էլեկտրականºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնաբºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր. 
լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. ջերմային 
կºտակիչներ. հակասառցապատիչներ փոխա-
դրամիջոցների համար. թորիչ ապարատներ. 
ջրազերծման ապարատներ. հիդրոմերսºմով 
լոգանքի ապարատներ. ախտահանման 
ապարատներ. օդի հոտազերծման 
ապարատներ. արևայրºքի ապարատներ 
(սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի իոնացման 
ապարատներ. սºրճը բովելº ապարատներ. 
ըմպելիքների սառեցման ապարատներ. 
լվացման սենյակներºմ ձեռքերի չորացման 
ապարատներ. մրգերի չորացման ապարատ-
ներ. ջրի մաքրման ապարատներ և մեքենաներ. 
սառնարանային ապարատներ և մեքենաներ. 
չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման 
ապարատներ. վառարանների մետաղական 
ամրաններ. վառարանների սառեցման բաքեր. 
կենտրոնական ջեռºցման համակարգերի 
ընդարձակման բաքեր. արտաքնոցի ողողման 
բաքեր. թորման աշտարակներ. բիդե 
(լվացասարք). ջրաջեռºցիչներ, բացառºթյամբ 
մեքենաների մասերի. վաննաներ. հիդրո-
մերսºմով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակման կայանքների 
մասեր). էլեկտրական օդափոխիչներ 
կենցաղային նպատակների համար. շամ-
փºրներ. սառնարանային ցºցափեղկեր. 
ջերմային ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. 
ջրատաքացºցիչներ (ապարատներ). արտաք-
նոցների ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհա-
նոցների օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, 

բացառºթյամբ մեքենաների մասերի. 
ացետիլենային գեներատորներ. ջրածորաններ. 
այրոցներ, հրածորաններ. ացետիլենային 
այրոցներ. բենզինային հրածորաններ. 
գազայրոցներ. լամպերի այրոցներ. մանրէների 
ոչնչացման հրածորաններ. շիկացման 
հրածորաններ. թթվածնա-ջրածնային հրա-
ծորաններ. լաբորատոր հրածորաններ. յºղային 
հրածորաններ. սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. 
ոտքերի էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
ջեռակներ. անկողնº ջեռակներ. գրպանի 
ջեռակներ. բռնակներով ջեռակներ անկողնº 
տաքացման համար. գրիլներ (խոհանոցային 
սարքեր). լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. 
ցնցºղներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-
փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռºցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լºյսի ջահային աղբյºրներ. 
ցնցղախցիկներ. թºրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռºցիչներ 
(կալորիֆերներ). սառնարանի խցիկներ. 
սենյակային բºխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման 
տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափºյրներ շոգեջեռºցման կայանքների 
համար. պահեստարաներºմ մակարդակի 
կարգավորման կափºյրներ. ջերմապահպանիչ 
կափºյրներ (ջեռºցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռºցºմ). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների 
օդորակիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռºցման կաթսաներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմºղի խողովակների համար. դյºրատար 
դարբնոցներ. մանղալներºմ օգտագործվող 
լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյºնավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
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մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր ավտոմեքենաների հա մար. 
շրջադարձի ցºցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յºղային լամպեր. 
անդրամանºշակագºյն ճառագայթման 
լամպեր, բացառºթյամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
հանքափորերի լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
ջահեր. մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. 
ջրման և ոռոգման գյºղատնտեսական 
մեքենաներ. մանրէազերծման միանգամյա 
պարկիկներ. բազմաֆºնկցիոնալ եփող 
սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մºֆտաներ. վաննաների ջեռºցիչներ. 
արդºկների տաքացºցիչներ. ընկղմվող 
ջեռºցիչներ. գազայրոցների գլխադիրներ. 
ծորակների հակացրցայտիչ գլխադիրներ. 
ջերմային պոմպեր. էլեկտրական լամպերի 
թելեր. լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային 
թելեր. շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լºսավորվող համարներ. ջեռºցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռº-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների սարքա վո-
րանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծա վառարանների սարքավորանք (հենա-
րաններ). շոգեբաղնիքների սարքավորանք. 
սառնարանային սարքավորանք և կայանքներ. 
էլեկտրատաքացմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռºթյամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գործվածքների շոգե-
մշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. 
օջախ ներ. էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե-
արտադրիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սºրճի 
էլեկտրական լºծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռºցման սարքեր). հացաբºլկեղենի վառա-
րաններ. խºղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբºժական վառարաններ. վառա-

րաններ, բացառºթյամբ լաբորատոր վառա-
րան ների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռºցման կաթսաների 
սնºցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացºցիչ ներ. ակվա-
րիºմների տաքացºցիչներ. ակվա րիոմների 
լºսատºներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. մանրէազերծ 
սենյակներ (սանիտարական կայանքներ). 
ջրառման սարքեր. հոտազերծման սարքեր, 
բացառºթյամբ անձնական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սննդի մնա-
ցºկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառºթյամբ բժշկական նպա-
տակների համար նախատեսվածների. գազերի 
մաքրման սարքեր. յºղերի մաքրման սարքեր. 
սոսնձի տաքացման սարքեր. կերերի չորացման 
սարքեր. ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառºյցի արտադրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառեցման սարքեր և 
կայանքներ. սննդամթերքի ջերմամշակման 
սարքեր և կայանքներ. լºսավորման սարքեր և 
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր 
և կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լºսավորման 
սարքեր. լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 
հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
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հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա լºսար-
ձակներ. ջրմºղի ծորակների միջադիրներ. 
ռադիատորներ (ջեռºցման). կենտրոնական 
ջեռºցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտա-
հանիչ նյºթերի բաշխիչներ արտաքնոցների 
համար. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսºարներ). լºսացիրներ. միջºկային 
ռեակտորներ. ջերմºթյան վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվºարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա-
կադիր լºսատº. առաստաղի լºսամփոփներ. 
զºգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող 
սարքերի լºսավորման համակարգեր. 
էլեկտրական արագ եփող սարքեր (ավտո-
կլավներ). գազազտիչներ (գազի կայանքների 
մասեր). լամպի ապակի. մանրէազերծիչներ. 
ջրի մանրէազերծիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդաչորանոցներ. լվացքի էլեկտրական 
չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. ածիկի 
չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ լºսավորման 
համար. լամպերի խողովակներ. լյºմինես-
ցենտային խողովակներ լºսավորման համար. 
խողովակներ (սանիտարատեխիկական համա-
կարգերի մասեր). ջեռºցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռºցման կաթսաների 
խողովակներ. զºգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռºցման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգա րա նակոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. լոգա-
սեն յակ ների սանիտարատեխնիկական 
կայանք ներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկա-
յին վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների 
դանդաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 

կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի քլորա-
վորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºցման 
կայանքներ. ջեռºցման կայանքներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տաք ջրով աշխատող 
ջեռºցման կայանքներ. պոլիմերացման 
կայանքներ. ջրամատակարարման համա-
կարգերի կայանքներ. ջահավոր կայանքներ 
նավթարդյºնաբերºթյան համար. մոխրի 
տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիºմների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆºրնիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. 
քարշի կարգավորման ձգափականներ 
(ջեռºցºմ). սառնապահարաններ. սառցա-
պահարաններ. վառելիքային ջերմ օգտա-
գործիչներ. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռºցիչ տարրեր. 

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
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չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ 
(բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական 
նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառºթյամբ սարքավորºմների). պլաստ-
մասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
ինքնահոս գրիչներ.ջրաներկեր (ներկեր). 
ալբոմներ. ալմանախներ. գրասենյակային 
ապարատներ փաստաթղթերի մակաշերտման 
համար. բազմացման ապարատներ. ատլասներ. 
ազդագրեր, պլակատներ. թղթե ժապավեններ.
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. 
բլանկներ. ծանºցման բլանկներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). նոթատետրեր. 
բլոկնոտներ (թղթագրենական պիտºյքներ). 
բլոկնոտներ նկարելº, գծագրելº համար. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. ապա-
րանջաններ գրենական պիտºյքներ պահելº 
համար. բրոշյºրներ. բºկլետներ. թղթե թերթեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). մոմած թºղթ. 
թºղթ գրանցող սարքերի համար. թºղթ 
ռենտգենյան նկարների համար. թºղթ 
էլեկտրասրտագրիչների համար. բºրա-
վետացված կամ ոչ բºրավետացված թºղթ 
պահարանների արկղերի համար. թºղթ 
փայտազանգվածից. թºղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
գրասենյակային թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. 
փոստային թºղթ. լºսավորվող թºղթ. սºան 
թºղթ չինական նկարչºթյան և գեղագրºթյան 
համար. զºգարանի թºղթ. թºղթ 
փաթեթավորման համար. զտիչ թºղթ. թղթյա 
ծծաններ. տեղեկատվական տեղեկագրեր. 
գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 

դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, 
բացառºթյամբ ատամնաբºժºթյան մեջ 
օգտագործվողների. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցանակներ. ձևվածքներ կարի համար. 
թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. հեկտո-
գրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբºսներ. 
գծագրատºփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջºկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). բռնիչներ մատիտների 
համար. բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչ-
ներ էջերի համար. բռնիչներ չեկի գրքºյկների 
համար. բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) 
համար. տրամագրեր. փորագրանկարների 
գրատախտակներ. գրատախտակներ քարե-
գրիչներով գրելº համար. դպրոցական 
գրատախտակներ.  գրաշարային տախտակներ 
(պոլիգրաֆիա). գծագրական տախտակներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տախտակներ, 
վահանակներ հայտարարºթյºնների համար.  
կրկնապատկող սարքեր.  դակիչներ (գրա-
սենյակային պարագաներ). թղթե տարաներ 
սերºցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակºմներ). սեղմակներ թղթա-
դրամների համար. սեղմակներ գրացºցակային 
քարտերի համար. սեղմակներ գրիչների 
համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրºթյºն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրºթյան համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակºմներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) 
թղթագրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարաթղթե 
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տºփեր բոլորագլխարկների համար. քարտա-
րաններ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). աշխարհա-
գրական քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի 
գրառման համար. հավաքաքարտեր, 
բացառºթյամբ խաղերի համար նախա-
տեսվածների. ծակոտաքարտեր ժակքարդի 
մանածագործական հաստոցների համար. 
կատալոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելº 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. 
վրձիններ գրելº համար. գրամեքենաների 
ստեղներ. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսինձներ. ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ 
(սոսինձ) թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. թղթա-
գրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). տºփեր դրոշմների 
(կնիքների) համար. ստվարաթղթե կան թղթե 
տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. ժապա-
վեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչ-
ների համար. կպչºն ժապավեններ 
թղթագրենական կամ կենցաղային նպա-
տակներով օգտագործման համար. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական 
կամ կենցաղային նպատակներով օգտա-
գործման համար. գծագրական քանոններ. 
քառանիստ գծագրական քանոններ. թռº-
ցիկներ. թղթե կամ պլաստիկ կլանող թերթեր 
սննդամթերքի փաթեթավորման համար. որպես 
փաթեթավորման նյºթ օգտագործվող թղթե 
կամ պլաստիկ թերթեր խոնավºթյան 

հսկողºթյան համար. վիսկոզե թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյºլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջակավոր թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռածրարման համար. 
պողպատյա տառեր. տպագրական տառաշարեր 
(թվային և տառային). վիմագրիչներ. արկղեր 
ներկերի համար. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. փոստային դրոշմանիշեր. 
պլաստիկ զանգվածներ ծեփման համար. 
տպագրական գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման 
նյºթեր. ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. 
կազմարարական նյºթեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյºրատար տպագրական 
հավաքածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
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անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տºշով գրելº համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածºկներ ծեփման համար. գրչատºփեր. 
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելº համար (գրասենյակային պիտºյքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. կնիքներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքներ 
կնքամոմի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով սկավառակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար. սկºտեղներ նամակագրºթյան համար. 
սկºտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ 
լºսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելº 
համար. թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ 
դրոշմակների համար. կպչºն զոլեր կազմերի 
միացման համար (կազմարարական գործ). 
ձեռքի թղթե սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր 
փաստաթղթերի վերարտադրման մեքենաների 
համար. ներկով պատելº շերտեր բազմացնող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար| 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային նպա-
տակների համար. օֆսետային ոչ մանա-
ծագործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 

բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործºթյºններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացºցակներ. գրանցամատյաններ. 
տպագրական ռեգլետներ. մատյաններ. 
ռետիններ ջնջելº համար. գրասենյակային 
ռետինե օղակաձև կալիչներ. գծագրական 
ռեյսշինաներ (Т-աձև քանոններ). գրաֆիկական 
վերարտադրºթյºններ. գրչածայրերով գրիչ-
ներ. գրիչ-նշիչներ (գրասենյակային 
պիտºյքներ). թղթե անձեռոցիկներ շպարի 
հեռաց ման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. գրա-
սենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցատախտակներ հայտարարºթյºն ների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. թղթա-
գրենական ապրանքներ. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սրիչներ մատիտների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապ րանք  ներ). տրաֆարետներ (նախշա-
կաղապարներ) նկարչºթյան համար. 
ստվարաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 
խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-
ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
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փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºր-
ներ (արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի 
համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. 
կաղապարներ կավով մոդելավորման համար 
(նկարիչների պիտºյքներ). լºսա փո րա-
գրանկարներ. լºսանկարներ (տպագրված). 
պատյաններ տրաֆարետների համար. կտավ-
ներ նկարների համար. գºնավիմանկարներ 
(օլեոգրաֆիաներ). գծագրական կարկիններ. 
թվեր (տպագրական տառամարմիններ). փոքր 
բաժակներ ներկերի (ջրաներկերի) բացման 
համար. թանաք ºղղºմներ կատարելº համար 
(հելիոգրաֆիա). թանաք. թանաքամաններ. 
գծանկարներ (կապտապատճեններ). համրիչ-
ներ. շաբլոններ. շաբլոններ ջնջելº համար. 
գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների համար. 
պահարաններ գրասենյակային  պիտºյքների 
համար (գրասենյակային սարքավորºմ). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ 
(թղթե խարաններ). էստամպներ (փորա-
գրանկարներ). պիտակներ, բացառºթյամբ 
մանածագործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. մասնակի մշակված պլաստմասսայից 
իրեր. խծºծման, խցման և մեկºսացման 
նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
կրելº համար. դրամապանակներ. այցե-
քարտերի պատյաններ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի 

կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե 
մասեր ասպանդակների համար. թավշա-
կաշի, բացառºթյամբ մաքրման համար 
օգտագործվողի. հովանոցներ. արևային 
հովանոցներ. թամբագործական պարա-
գաներ. հիմնակմախքներ անձրևանոցների 
կամ արևային հովանոցների համար. 
հիմնակմախքներ կանացի պայºսակների 
համար. քարտապանակներ (դրամա-
պանակներ). կաշվե կամ կաշվեստվարաթղթե 
պայºսակներ. կաշվե կափºյրներ. մտրակներ. 
արհեստական կաշի. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված կաշի. կաշվեստվարաթºղթ. 
կաշվե պատյաններ զսպանների համար. 
օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե 
կամ կաշվեստվարաթղթե տºփեր. ֆիբրե 
տºփեր, ֆիբրե սնդºկներ, ֆիբրե արկղեր. 
քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ºղղանկյºն մեջքակաշիներ 
(կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամ բերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ երշի-
կեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
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կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտեսական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայºսակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական 
կառºցվածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ). խծºծման նյºթեր (բացա-
ռºթյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքա հºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանա ծա-
գործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).

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

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, 
կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
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փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բºյսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյºթեր. 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա րա-
րական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառա-
յºթյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). 
վարձակալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների ցºցա-
դրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրառºմ 
(գրասենյակային ծառայºթյºններ). հասա-
րակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկատվºթյºն. սպառողներին տրա-
մադրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն և 
խորհրդատվºթյºն (ապրանքային սպա-
ռողական տեղեկատվºթյºն). հետա զոտº-
թյºններ գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. 
հետա  զո տºթյºններ շºկայավարման 
ասպա րեզºմ. աշխատակիցների հաս տիքի 
համալրºմ. խորհրդակցºթյºն գործա-
րարºթյան կազմակերպման և կառա-

վարման հարցերով. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման վերա-
բերյալ. խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
աշխատակիցների կառավարման վերաբերյալ. 
մասնագիտական խորհրդակցºթյºն գործա-
րարºթյան ասպարեզºմ. գովազդի մակետա-
վորºմ. շºկայավարºմ. գործերի կառավարºմ 
ստեղծագործական գործարարºթյան ասպա-
րեզºմ. գործերի կառավարºմ սպորտի 
ասպարեզºմ. կենսագրºթյան հակիրճ 
գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց համար. 
մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). գովազդային 
նյºթերի թարմացºմ. տեղեկատվºթյան 
թարմացºմ և պահºմ տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներºմ. տեքստի մշակºմ. 
ցºցահանդեսների կազմակերպºմ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրºթյան կազմակերպºմ երրորդ 
անձանց համար. նորաձևºթյան ցºցա-
դրºմների կազմակերպºմ գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառ-
ների կազմակերպºմ առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցºցափեղկերի 
ձևավորºմ. գովազդային նյºթերի 
ձևավորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահատºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայ-
լերºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական 
ձեռնարկºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացºմ բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի 
նպատակով. տնտեսական կանխատեսºմ. 
աճºրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատ րաստºկների և բժշկական նշանա-
կºթյան նյºթերի մանրածախ և մեծածախ 
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վաճառք. վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և ապա-
րատների վարձºյթ.  գովազդային ժամանակի 
վարձºյթ զանգվածային լրատվամիջոցներºմ. 
գովազդային նյºթերի վարձºյթ. գովազ-
դային վահանակների վարձºյթ. առևտրային 
ավտոմատների վարձºյթ. առևտրային 
վաճառասեղանների վարձºյթ, առևտրային 
ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. լºսա-
պատճենման սարքավորºմների վարձºյթ. 
գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներºմ. տեղեկºթյºններ գործ-
նական գործարքների մասին. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներºմ տեղե-
կա տվºթյան համակարգºմ. խորհրդակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 
մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստավորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործա րարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարºմ երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարºմ շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների 
մշակ ման գործընթացի կառավարºմ. 
ծառա  յºթյºններ հասարակական հարա-

բերºթյºնների ոլորտºմ. մանեկենների 
ծառայºթյºններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. մեքենագրական 
ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղա փոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտա րարագրերի ներկայացման ծառայº-
թյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր 
սեղմման համար», PPC ծառայºթյºն-
ներ.  քարտºղարների ծառայºթյºններ. 
մատա  կարարման ծառայºթյºններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնºմ և ձեռնարկատերերին դրանցով 
ապահովºմ). սղագրիչների ծառայºթյºններ. 
ենթակապալառºի ծառայºթյºններ 
(առևտրային աջակցºթյºն). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայºթյºններ բացակա 
բաժանորդների համար. լºսապատճենման 
ծառայºթյºներ. գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի 
հետ գործառնºթյºններով զբաղվող 
գործակալºթյºններ. ֆինանսական վեր-
լºծºթյºն. բնակարանների վարձºյթ. 
անշարժ գºյքի վարձºյթ. գրասենյակների 
վարձºյթ (անշարժ գºյք). ագարակների և 
գյºղատնտեսական ձեռնարկºթյºնների 
վարձºյթ. ֆինանսական վարձºյթ. 
խնայողական բանկեր. բնակարանային 
բյºրոներ (անշարժ գºյք). վարձավճարի 
գանձºմ.  ճանապարհորդական վճարագրերի 
դºրսգրºմ. վարկաքարտերի դºրսգրºմ. 
արժեթղթերի դºրսգրºմ. ներդրºմների 
կատարºմ. ապահովագրºթյան հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահովագրºթյան 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. ֆինանսական 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. պարտքերի 
հարցերով խորհրդատվºթյºն. բորսային 
գնանշºմներ. գրավադրմամբ վարկավորºմ. 
առևտրաարդյºնաբերական գործºնեºթյան 
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լիկվիդացºմ (ֆինանսական ծառայºթյºններ). 
միջնորդºթյºն. ֆինանսական կառավարºմ. 
դրամի փոխանակºմ. բանկային հեռա-
սպասարկºմ. հաշվեքարտերով սպասարկºմ. 
վարկաքարտերով սպասարկºմ. գործո-
նային գործառնºթյºններ. դրամի և 
ստորագրºթյºնների հավաքման կազմա-
կերպºմ. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսա վորման կազմակերպºմ.  հնաոճ իրերի 
գնահատºմ. թանկարժեք իրերի գնահատºմ. 
անտառի ֆինանսական գնահատºմ. 
նամականիշների գնահատºմ. անշարժ գºյքի 
գնահատºմ. դրամագիտական առարկաների 
գնահատºմ. արվեստի գործերի գնահատºմ. 
բրդի ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատºմ. էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգºմ դրամական միջոց-
ների փոխանցºմ. երաշխավորºթյºն. 
բորսային միջնորդºթյºն. անշարժ 
գºյքի գործառնºթյºնների ընթացքºմ 
միջնորդºթյºն. ածխածնային վարկերի 
իրացման ընթացքºմ միջնորդºթյºն. 
ապահովագրºթյան ընթացքºմ միջնոր-
դºթյºն. փոխատվºթյºնների տրամադրºմ.  
գրավով փոխատվºթյºնների տրամադրºմ. 
վեբ-կայքերի միջոցով ֆինանսական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ. վճարա-
գրերի իսկºթյան ստºգºմ. հիմնադրամների 
ներդնºմ. բարեգործական միջոցների 
հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվան դºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահովա-
գրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 
գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) ծառա-
յºթյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 

միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձºների 
ծառայºթյºններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայºթյºններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայºթյºններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայºթյºններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնºմ. ֆինանսավորºմ. 
անկիզելի պահարաններºմ պահպանºմ. 
արժեքների պահպանºմ. հարկային 
փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքա-
վորºմների տեղակայºմ. ասֆալտապատºմ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատºմ. հորատանցքերի հորատºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնºմ. ամբողջºթյամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնºմ. հագºստի վերականգնºմ, 
հագºստի նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
կան անագապատºմ. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական 
աշխատանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 
մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
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ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. 
շինºթյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձºյթ. էքսկավատոր-
ների վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա ծածկի աշխատանքներ. ներկա-
րարական աշխատանքներ. ատաղձագործա-
կան աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականքների 
նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ. 
կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյºնա-

բերական ձեռնարկºթյºնների կառºցºմ. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառºցºմ. կառºցºմ և շինարարºթյºն. 
նավաշինºթյºն. շենքերի մաքրºմ (ներքին). 
փողոցների մաքրºմ. մակաբºյծների, 
բացառºթյամբ գյºղատնտեսական վնասա-
տºների, ոչնչացºմ. անիվների հավասարա-
կշռման ծառայºթյºններ. արհեստական 
ձնածածկի ստեղծման ծառայºթյºններ. 
լվացքատների ծառայºթյºններ. դռների 
և լºսամºտների տեղադրºմ. ոռոգման 
սարքերի տեղադրºմ և վերանորոգºմ. 
վերելակների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
ջեռºցման սարքավորºմների տեղադրºմ և 
նորոգºմ. պաշտպանական ազդասարքերի 
տեղադրºմ և նորոգºմ. վառարանների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. հեռախոսների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի լավորակման 
սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. հրշեջ 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս  38. հեռահաղորդակցºթյºն. 
նո րº    թյºնների տպագրման գործակալº-
թյºն  ներ. անլար հեռարձակºմ. հեռºս -
տա տեսային հեռարձակºմ. մալº խային 
հեռºստահեռարձակºմ. հաղորդագրºթյºն-
ների էլեկտրոնային տախտակ (հեռահա-
ղորդակցական ծառայºթյºններ). 
տե ղե կա տվºթյºն հեռակառավարման կապի 
հար ցերով. համացանց մºտքի ապահովºմ.  
տվյալների հիմնապաշարներ մºտքի 
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ապահովºմ. համացանցºմ  քննարկման 
ֆորºմներ մºտքի ապահովºմ. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովºմ. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամա դրºմ 
հեռºստախանºթների ծառայºթյºնների 
համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների 
փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների և 
պատկերների փոխանցºմ  համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցºմ. թվային 
ֆայլերի փոխանցºմ. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորºմների տրամադրºմ. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայºթյºնների տրամադրºմ. հաղորդա-
գրºթյºններ փոխանցող սարքերի վարձºյթ. 
համացանց մºտքի ժամանակի վարձºյթ. 
մոդեմների վարձºյթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորºմ-
ների վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալ-
ների կիրառմամբ. արբանյակային կապ. 
հեռագրական կապ. հեռախոսային 
կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային 
ծառայºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառմամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. 
բաժա նորդային հեռագրային ծառայºթյºններ. 
ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. երթºղ-
ման և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայºթյºններ. տվյալների հոսքի 
փոխանցման ծառայºթյºններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայºթյºններ. 
հեռախոսային կապի տրամադրման ծառա-
յºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի 
ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և 
մշակºթային միջոցառºմների կազմակերպºմ. 
նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ 
(ºսº ցºմ). սպորտային հրապարակների 

վարձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. 
գրքերը տºն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկական 
դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլախաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղե կա տվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինո-
ստºդիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմներ). 
գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. հրատա-
րա կºթյºնների մակետավորºմ, 
բա ցա  ռº թյամբ գովազդայինների. մանրա-
լºսա պատճենºմ. տեսագրºթյºնների 
մոնտաժºմ. հեռºստա– և ռադիոծրագրերի 
արտադրºթյºն. երաժշտասրահներ. 
երաժշտºթյան ստեղծºմ. ինտերակտիվ 
խաղերի տրամադրºմ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
չբեռնվող հրապարակºմների տրամադրºմ. 
հոգևոր կրթºթյºն. մարմնամարզºթյան 
ºսºցºմ. հեռակա ºսºցºմ. գործնական 
հմտºթյºնների ºսºցºմ (ներկայացºմ). 
պարահանդեսների կազմակերպºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ մշակºթա-
լºսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպºմ. ºսºմնազրºյցների կազ-
մակերպºմ և անցկացºմ. կոնգրեսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. կոնֆերանսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. համերգների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպºմ և անցկացºմ 
(ºսºցºմ). սեմինարների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. սիմպոզիºմների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ 
(ºսºցողական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  
սպոր տային մրցºմների կազմակերպºմ. 
մասնագիտական կողմնորոշºմ (խորհրդա-
տվºթյºն կրթºթյան կամ ºսºցման 
հարցերով). զվարճանքի զբոսայգիներ. 
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թարգմանºթյºն ժեստերի լեզվից. հեռºս-
տատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական 
վերապատրաստºմ. չբեռնվող առցանց 
տեսաֆայլերի տրամադրºմ. չբեռնվող 
առցանց երաժշտական ֆայլերի տրամադրºմ. 
սարքավորºմների տրամադրºմ կարաոկեի 
համար. գոլֆի դաշտերի տրամադրºմ. 
սպորտային սարքավորºմների տրամադրºմ. 
խաղասրահների ծառայºթյºնների տրա-
մադրºմ. կինոդահլիճների ծառայºթյºնների 
տրամադրºմ. թատերականացված ներկա-
յացºմներ. թատերական ներկայա-
ցºմներ. ֆիթնես-դասերի անցկացºմ. 
քննºթյºնների անցկացºմ. սպորտային 
մրցºմների ծրագրավորºմ. կինոֆիլմերի 
արտադրºթյºն, բացառºթյամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. տեսախցիկների 
վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների վար-
ձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. դեկորա-
ցիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. 
կինոֆիլմերի վարձºյթ. խաղային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային 
սարքավորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո-
րացիաների վարձºյթ. հրապարակºմ 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, 
բացառºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազմակերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 
ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 

ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթա-
դաստիարակչական ծառայºթյºններ. 
նվագա խմբերի ծառայºթյºններ. թարգ-
մանիչների ծառայºթյºններ. սցենար-
ների գրման ծառայºթյºններ. 
տոմսերի տարածման ծառայºթյºններ 
(զվարճºթյºններ). կրկնºսºյցների, ºսº-
ցիչների ծառայºթյºններ (ºսºցºմ). 
սպորտային ճամբարների ծառայºթյºններ. 
ձայնագրման ստºդիաների ծառայºթյºններ. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայºթյºններ. 
դպրոցների ծառայºթյºններ (կրթºթյºն). 
նախադպրոցական հաստատºթյºններ 
(դաստիա րակºթյºն). լºսանկարչºթյºն. 
ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոº ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և 
դրանց հետ կապված մշակºմներ. արդյºնա-
բերական վերլºծºմներ և հետազոտº թյºն ներ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակºմ և կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անասնաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառա յº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառա-
յºթյºններ. երեխաների որդեգրման գործա-
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կալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահարանների վարձºյթ. զմռսºմ. թաղ-
ման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմաբանական հետազոտºթյºններ. իրավա-
բանական հետազոտºթյºններ. անվտան-
գºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
մտավոր սեփականºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. իրավաբանական 
անձանց համար մտավոր սեփականºթյան 
բնա գավառºմ վերահսկºմ. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկºմ. 
դիակիզºմ. մտավոր սեփականºթյան 
լիցենզավորºմ. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորºմ (իրավաբանական ծառա-
յºթյºններ). կրոնական հավաքների կազմա-
կերպºմ. գաղտնափականքների բացºմ. 
քաղաքացիական պաշտպանºթյºն. հարսա-
նեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ և 
կազմակերպºմ. կորած մարդկանց որոնºմ. 
դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի կենդա-
նիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի 
արտադատարանային լºծման ծառա-
յºթյºններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յºթյºններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացակայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակվելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծ-
ման ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան 
ծառա  յºթյºններ. հասարակական ցանցերի 
առ ցանց ծառայºթյºններ. թիկնապահների 
ծառայºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151664  (111) 25008
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կար-
միր և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերա-
կան և գիտական նպատակներով, 
լºսա նկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, 
այգեգործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. կրակ-
մարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական նպատակ-
ներով օգտագործելº համար.

դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքայºմից 
պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. խածա-
նյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 
քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.
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դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնºնդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ 
և շինº թյºններ. մետաղյա նյºթեր 
ռելսºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյºղատնտեսական 
գործիքներ, բացառºթյամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկºբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 

կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապա-
տասխանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, 
բացառºթյամբ բժշկականների. հեռա-
կառավարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթºղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրա-
դինամիկական սարքավորանք ազդանշանների 
հեռակառավարման համար. հետևման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական ապա-
րատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառºթյամբ արհեստական 
շնչառºթյան ապարատների. սարքեր և 
սարքավորºմներ ռենտգենյան ճառագայթման 
գեներացման համար, բացառºթյամբ 
բժշկºթյան մեջ օգտագործվողների. կոմº-
տացիոն էլեկտրական ապարատներ. 
հաղորդակցական ապարատներ. լաբորատոր 
թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն սարքեր. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լºսա-
պատճենման ապարատներ. առկայծող 
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լºսաազդանշանային ապարատներ. տարա-
ծադիտական ապարատներ. հեռախոսային 
ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
լºսահեռագրային ապարատներ. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. թթºների 
խտաչափներ, թթվաչափներ. խտաչափներ 
աղային լºծºյթների խտºթյան որոշման 
համար. թթվաչափներ կºտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտաչափներ. 
լºսատº բակեններ, լºսատº ազդալողաններ. 
կºտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական տար-
րերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական մարտ-
կոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). բետատրոններ. 
հեռադիտակներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
պիտակներ. օբյեկտիվների լºսապաշտպանիչ 
բլենդներ. մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. հիշողºթյան 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ 
ծայրապանակներ. նºյնականացման մագնի-
սական ապարանջաններ. բրեզենտ 
փրկարարական աշխատանքների համար. 
զրահաբաճկոններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. փրկարարական ազդալողաններ. 
ցºցիչ ազդալողաններ. բºսոլներ, 
կողմնացºյցներ. վակººմաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գºռեր. փոփոխաչափներ. վերնիերներ, 
նոնիºսներ. կշեռքներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. հարթակավոր 
կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), մակարդա կա-
չափական նշաձողեր (գեոդեզիական սարքեր). 
տեսախցիկներ. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելº համար, տեսադայակներ. տեսա-
ժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տեսա-
էկրաններ. դիտաններ լºսանկարչական 
ապարատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական). միկրոմետրի պտºտակներ 
օպտիկական սարքերի և սարքավորºմների 
համար. մածºցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. 
վոլտաչափներ. մեխանիկական ցºցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ, լºսավորվող ցºցա-

նակներ, լºսավորվող նշաններ. փակ 
անջատիչներ (էլեկտրական). հոսանքի 
ºղղիչներ. գազավերլºծիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ սարքեր). գալվանաչափներ. անլար 
լրակազմեր հեռախոսների համար. արևա-
գրիչներ. խոնավաչափներ. ջրաչափներ. 
կշռաքարեր. դռան օպտիկական դիտանցքեր 
(խոշորացºյց ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. 
կորակառºցիչներ. բարձրախոսներ. ծանրոց-
ներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծանրոցներ ºղղալարերի 
համար. հեռաչափներ. խտաչափներ. 
օպտիկական խտաչափներ. օպտիկական 
մասեր. դետեկտորներ. ծխի դետեկտորներ. 
կեղծ դրամի դետեկտորներ. դիապոզիտիվներ 
(լºսանկարչºթյºն). դիասկոպներ. դիա-
ֆրագմաներ (լºսանկարչºթյºն). խոսա-
ձայնագրիչներ. ºժաչափներ. լºսարձակող 
դիոդներ (LED). դիսկետներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
օպտիկական սկավառակներ. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգարիթմական շրջանաձև 
քանոններ, լոգարիթմական շրջաններ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համա կար գիչների սկավառակավարներ 
սկավա ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. 
ԴՆԹ չիպեր. հայտարարºթյºնների էլեկտրո-
նային վահանակներ. գնդականթափանց 
բաճկոնակներ. փրկակարական բաճկոնակներ. 
նºյնականացման ջղեր էլեկտրական 
հաղորդալարերի համար. քթի սեղմակներ 
լողորդների և սºզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդա-
նշանային սարքեր). վթարային էլեկտրական 
զանգեր. դռան էլեկտրական զանգեր. 
ազդանշանային զանգեր. ձայնահաղորդիչներ. 
հայելիներ զննման աշխատանքների համար. 
լºսային կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման կամ ստºգման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցºցիչներ. ջերմաստիճանի ցºցիչներ. 
ինկºբատորներ մանրէական մշակաբºյսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
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հարթա  չափիչներ. օպտիկական ակնա-
պակիներով գործիքներ. տեղագրական 
գործիքներ. անկյºնաչափական գործիքներ. 
համակարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնա-
րարներ, բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտագործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամա-
չափարկիչներ. պարºրակային տրամա-
չափարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնա-
կմախքներ. նºյնականացման մագնի սական 
քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լºսապատճենա-
հանող ապարատների համար. հիշողºթյան 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարºթյան համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լºսա-
թիթեղների կասետներ. ավտոմատ-
դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լºսա   նկարչºթյºն). ինդºկտիվºթյան կոճեր 
(փա թºյթներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-
մագնիսների  կոճեր. լºսակայված կինո ժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղ նա   շարեր. 
սոլե նոիդային կափºյրներ (էլեկտրա  -
մագնիսական փոխարկիչներ). սեղ մակներ 
(էլեկտրականºթյºն). ծածկա գրված քարտ-
բանալիներ. էլեկտրոնային գրքեր. էլեկտրո-
նային նոթատետրեր. զանգի կոճակներ. 
մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լºսապաշտ պանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ 
օղեր. օդաչºների հատºկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմºտատորներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացºյցներ. 
համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյºրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ կոնա-

սարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). բաշխիչ տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). միացման տºփեր 
(էլեկտրա կանºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնա չափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լºսահավաք ոսպնյակներ. խորա-
չափների լոտեր. էլեկտրական մայրºղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացºյցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացºյցներ. մագ-
նիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր 
ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղոր-
դալարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և տեսա-
կավորման մեքենաներ. նյºթերի փորձարկման 
մեքենաներ և սարքեր. լաբորատորիաների 
համար հատºկ կահºյք. ձայնափողեր. 
դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակºստիկա). թաղանթներ գիտական սարքերի 
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համար. մետաղադետեկտորներ արդյºնա-
բերական կամ զինվորական նպատակների 
համար. մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ 
սարքեր). մետրեր ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. դերձակի մետրեր. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. մետաղանիշներով գործարկվող 
ապարատների մեխանիզմներ. կանխա-
վճարային մեխանիզմներ հեռºստացºյցների 
համար. փականի գործարկման մեխանիզմներ 
(լºսանկարչºթյºն). մանրաչափներ. միկրո-
պրոցեսորներ. մանրադիտակներ. 
մանրահատիչներ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. 
շանթարգելներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). միացնող ագºյցներ 
մալºխների համար. ատամնապաշտպանիչներ. 
ոչ բժշկական նպատակներով ջերմաստիճանի 
կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ 
գºլպաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի պարº-
տակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալºսանկարչºթյան համար. ձվա-
դիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆի-
կացված պարիսպներ. սահմանափակիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). հագºստ դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտպանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա նա-

գրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. էլեկտրո-
նային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասºյզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. կաթո-
ցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային սխեմա-
ների մեկºսատախտակներ. տպագրական 
մեկºսատախտակներ. կոմպակտ սկա վա-
ռակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորºթյան չափման սարքեր. արագºթյան 
չափման սարքեր (լºսանկարչºթյºն). սարքեր 
կաշվի հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 
հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
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օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևºթաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար (հարթա-
կային համակարգիչներ). արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ չափման 
սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- տեսային). 
պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի 
արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող չորաց-
ման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. մագնի-
սական լարեր. հեռագրալարեր. հեռախոսա-
լարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրականºթյան 
հաղորդիչներ. մեկºսացված պղնձալարեր. 
մետաղական համահալվածքներից հալºն 
մետաղալարեր. ծրագրեր համակարգիչների 
համար. խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. համակարգչային ծրագրեր (ներ-
բեռնվող ծրագրային ապահովºմ). օպերացիոն 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
նվագարկիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկա-
տվºթյան մշակման կենտրոնական հան_
գºյցներ). ձողեր ստորգետնյա ջրի աղբյºրի 
տեղադիրքի որոշման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակºթյºններ. բաշխիչ 
վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-
տեսա սարքավորºմներ երեխային հետևելº 
համար. ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռավորական կապ). ռադիոսարքեր. 
ռադիոընդºնիչներ փոխադրամիջոցների 
համար. հակահրդեհային ցրցայտիչներ. 

դիապոզիտիվների շրջանակներ. պատկերա-
ցանցեր լºսատպագրºթյան համար. դյºրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լºսավորման կարգավորիչներ. լºսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտºյտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդºկտորներ (էլեկտրականºթյºն). 
լվացման ռեզերվºարներ (լºսանկարչºթյºն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգºթյան 
գոտիներ, բացառºթյամբ փոխադրա միջոց-
ների նստատեղերի և սպորտային սարքա-
վորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտ գենա նկարներ, բացառºթյամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
ռեոստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչադիմակներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան համար նախա-
տեսվածների. թորանոթներ. բեկºմաչափներ. 
ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական կºտա-
կիչների թիթեղների համար. խոսափողեր. 
խոսափողեր բարձրախոսների համար. 
շաքարաչափներ. օպտիկական լºսատարներ 
(թելքային). լºսացºյցներ (ազդանշանային 
սարքավորանք). սºլիչներ շներին հրահանգ 
տալº համար. ազդանշանային սºլիչներ. 
սեքստանտներ. ինդºկտիվºթյան կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականºթյºն). փրկա-
րարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
հրդեհների ազդանշանիչներ. լºսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շչակներ. 
տեսածրիչներ (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորºմ). բանական հեռախոսներ. 
բանական քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրալարերի միացºմներ. 
էլեկտրական միացºմներ. գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լºսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրºթյºններ. էլեկտրական դիմա-
դրºթյºններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտºթյºն-
ների համար. դժբախտ պատահարներից 
անձնական պաշտպանºթյան միջոցներ. 
ºսºցողական ձայնատեսային միջոցներ. 
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ռադիոհեռագրային կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. ակնոցների 
ապակիներ. հակաշլացնող լºսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյºրակիր 
տարածաընդºնիչներ. ծավալադիտակներ. 
լºսա նկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սºլֆիտաչափեր. պայºսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացºցիչներ 
(լºսանկարչºթյºն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտե գրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. փոխա-
դրամիջոցների անցած տարածºթյան 
հաշվիչներ. պտºյտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացºյցներ) ձվի եփման համար. 
սակահաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար 
նախատեսված ականջի տամպոններ. 
դարձաչափներ. հեռºստացºյցներ. հեռա-
գրասարքեր (ապարատներ). աստղա -
դիտակներ. հեռºստահºշարարներ. 
հեռա  տիպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռա խոսներ. անլար հեռախոսներ. 
թեոդո լիտներ. ջերմաչափներ, բացառºթյամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. 
ջերմապահ պանիչներ փոխադրամիջոցների 
համար. հալքանոթներ (լաբորատոր). տոնար-
մներ նվագարկիչների համար. տոտա-
լիզատորներ. տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). 
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատաս-
խանիչներ). գծանկյºնաչափներ (չափիչ 
սարքեր). կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). բարձրացնող կերպափոխիչներ. 
նախազգºշացնող եռանկյºններ անսարք 
փոխադրամիջոցների համար. տրիոդներ. 
գործարկման ճոպաններ շարժիչների համար. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառºթյամբ լºսավորման համար 
օգտագործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցºցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսափողեր. ցºցիչ-
ներ. քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 

ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի ºժեղա-
րարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավասարա-
կշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դºրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթºմից պաշտպանվելº համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթºղային 
փո խադրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապա  հովման համար. տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
հափշտակºմը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
ժապավենը կտրող սարքեր. լºսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կºտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կºտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմա-
րանքներ կինոֆիլմերի (կինոժա պավենների) 
մոնտաժման համար. կաթոդային սարքեր 
կոռոզիայից պաշտպանելº համար. կոմº-
տացման սարքեր (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքեր). պաշտպանական ազդասարքեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. խանգա-
րºմապաշտպան սարքեր (էլեկտրականºթյºն). 
ապամագնիսացման սարքեր մագնիսական 
ժապավենների համար. կապի ձայնային 
սարքեր. վթարային ազդասարքեր. հակամա-
ռախºղային ազդասարքեր, բացառºթյամբ 
պայթºցիկների. տագնապային ազդասարքեր. 
գºմարման սարքեր. ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվºթյան մշակման սարքավորանք). 
ջերմºթյան կարգավորման սարքեր. 
լºսապատճենահանման սարքեր (լºսա-
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նկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջերմային). 
գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի համար. 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար 
ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մºլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լºսանկարչºթյºն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լºսանկարչºթյան 
մեջ օգտագործվող զտիչներ ºլտրամա-
նºշակագºյն ճառագայթների համար. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. 
լºսանկարչական սարքեր. լºսափայլարկիչներ. 
լºսափականակներ. լºսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լºսաչափներ. իմպºլսային 
լºսանկարչական լºսավորիչներ. լºսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լºսախոշո-
րացºցիչներ. փակող շերտով լºսատարրեր. 
պատյաններ հպաոսպնյակների համար. 
ակնոցների պատյաններ. քթակնոցների պատ-
յաններ. մանրադիտակների առարկայական 
ապակիների պատյաններ. լºսանկարչական 
ապարատների º պարագաների համար 
հատºկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմա-
տագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խºսակներ. քթակնոցների շղթաներ. ցիկլո-
տրոններ. կարկիններ (չափիչ սարքեր). 
հաճախաչափներ. ցºցակային ժամացºյցներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). Պետրիի 
թասեր. պատյաններ դյºրատար համա-
կարգիչների համար. պաշտպանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր 
(ինտեգրալային սխեմաներ). ձևանմºշներ 
(չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. օդերևº-
թաբանական զոնդ-փչագնդեր. լºյսի կետային 
աղբյºրների մոնտաժման դողեր. ասբեստային 
առաջակալներ հրշեջների համար. հրդեհային 
ճկափողեր. սպորտսմենների պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսների 
փոկեր. ակնոցների º քթակնոցների փոկեր. 
լºսանկարչական ապարատների կալաններ. 
կոմºտացիոն վահաններ. բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականºթյºն). էկրաններ (լºսա-
նկարչºթյºն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 

էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ֆլºորեսցենտող 
էկրաններ. լºսակայացºյցներ (լºսավորºթյան 
չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգա-
չափներ. խարիսխներ (էլեկտրականºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնա բºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար-
քեր. լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. 
ջերմային կºտակիչներ. հակասառցա-
պատիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
թորիչ ապարատներ. ջրազերծման ապա-
րատներ. հիդրոմերսºմով լոգանքի ապա-
րատներ. ախտահանման ապարատներ. օդի 
հոտազերծման ապարատներ. արևայրºքի 
ապարատներ (սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի 
իոնացման ապարատներ. սºրճը բովելº 
ապարատներ. ըմպելիքների սառեցման 
ապարատներ. լվացման սենյակներºմ ձեռքերի 
չորացման ապարատներ. մրգերի չորացման 
ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և 
կայանքներ. սառցարանային ապարատներ. 
չորացման ապարատներ. վառարանների 
մետաղական ամրաններ. վառարանների 
սառեցման բաքեր. կենտրոնական ջեռºցման 
համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրա-
ջեռºցիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. վաննաներ. հիդրոմերսºմով 
վաննաներ (անոթներ). նստովի վաննաներ. 
էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփºրներ. 
սառնարանային ցºցափեղկեր. ջերմային 
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ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. ջրատա-
քացºցիչներ (ապարատներ). արտաքնոցների 
ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհանոցների 
օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, բացա-
ռºթյամբ մեքենաների մասերի. ացետիլենային 
գեներատորներ. ջրածորաններ. այրոցներ, 
հրածորաններ. ացետիլենային այրոցներ. 
բենզինային հրածորաններ. գազայրոցներ. 
լամպերի այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբո-
րատոր հրածորաններ. յºղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնº ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնº տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. ցնցºղ-
ներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-
փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռºցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լºյսի ջահային աղբյºրներ. 
ցնցղախցիկներ. թºրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռºցիչներ 
(կալորիֆերներ). սառնարանի խցիկներ. 
սենյակային բºխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման 
տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափºյրներ շոգեջեռºցման կայանքների 
համար. պահեստարաներºմ մակարդակի 
կարգավորման կափºյրներ. ջերմապահպանիչ 
կափºյրներ (ջեռºցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռºցºմ). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների օդորա-
կիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռºցման կաթսաներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմºղի խողովակների համար. դյºրատար 
դարբնոցներ. մանղալներºմ օգտագործվող 

լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյºնավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցºցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յºղային լամպեր. 
անդրամանºշակագºյն ճառագայթման 
լամպեր, բացառºթյամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
հանքափորերի լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
ջահեր. մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. 
ջրման և ոռոգման գյºղատնտեսական 
մեքենաներ. մանրէազերծման միանգամյա 
պարկիկներ. բազմաֆºնկցիոնալ եփող 
սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մºֆտաներ. վաննաների ջեռºցիչներ. 
արդºկների տաքացºցիչներ. ընկղմվող 
ջեռºցիչներ. գազայրոցների գլխադիրներ. 
ծորակների հակացրցայտիչ գլխադիրներ. 
ջերմային պոմպեր. էլեկտրական լամպերի 
թելեր. լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային 
թելեր. շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լºսավորվող համարներ. ջեռºցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռº-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների սարքավորանք. 
լոգասենյակների սարքավորանք. վառա րան-
ների բեռնման սարքավորանք. թրծավա-
ռարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնա-
րանային սարքավորանք և կայանքներ. 
էլեկտրատաքացմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռºթյամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գործվածքների շոգե-
մշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. 
օջախներ. էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե-
արտադրիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սºրճի 
էլեկտրական լºծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռºցման սարքեր). հացաբºլկեղենի 
վառարաններ. խºղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
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վառարաններ արդյºնաբերական նպատակ-
ների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբºժական վառարաններ. վառա-
րաններ, բացառºթյամբ լաբորատոր 
վառարանների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռºցման կաթսաների 
սնºցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացºցիչներ. 
ակվարիºմների տաքացºցիչներ. ակվա-
րիոմների լºսատºներ. էլեկտրատաքացմամբ 
բարձեր, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարական 
կայանքներ). ջրառման սարքեր. հոտազերծման 
սարքեր, բացառºթյամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սննդի մնացºկների ջրազերծման սարքեր. 
ծխահարման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. գազերի մաքրման սարքեր. 
յºղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի տաքացման 
սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառºյցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լºսավորման սարքեր և 
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր 
և կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լºսավորման 
սարքեր. լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 

հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա լºսար-
ձակներ. ջրմºղի ծորակների միջադիրներ. 
ռադիատորներ (ջեռºցման). կենտրոնական 
ջեռºցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտա-
հանիչ նյºթերի բաշխիչներ արտաքնոցների 
համար. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսºարներ). լºսացիրներ. միջºկային 
ռեակտորներ. ջերմºթյան վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվºարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա-
կադիր լºսատº. առաստաղի լºսամփոփներ. 
զºգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող 
սարքերի լºսավորման համակարգեր. 
էլեկտրական արագ եփող սարքեր (ավտո-
կլավներ). գազազտիչներ (գազի կայանքների 
մասեր). լամպի ապակի. մանրէազերծիչներ. 
ջրի մանրէազերծիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդաչորանոցներ. լվացքի էլեկտրական 
չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. ածիկի 
չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառºթյամբ մեքենա ների 
մասերի. տոստերներ. գազա պարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ լºսավորման 
համար. լամպերի խողովակներ. լյºմինես-
ցենտային խողովակներ լºսավորման համար. 
խողովակներ (սանիտարատեխիկական համա-
կարգերի մասեր). ջեռºցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռºցման կաթսաների 
խողովակներ. զºգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռºցման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգա  րա  նա կոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. 
լոգասենյակների սանիտարատեխնիկական 
կայանքներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկային 
վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների 
դանդաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
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ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովաց-
ման կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºցման 
կայանքներ. ջեռºցման կայանքներ 
փոխադրամիջոցների համար. տաք ջրով 
աշխատող ջեռºցման կայանքներ. պոլիմե-
րացման կայանքներ. ջրամատակարարման 
համակարգերի կայանքներ. ջահավոր 
կա յանքներ նավթարդյºնաբերºթյան համար. 
մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. 
ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիºմների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆºրնիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. քրոմա-
տագրիչներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քարշի 
կարգավորման ձգափականներ (ջեռºցºմ). 
սառնապահարաններ. սառցապահարաններ. 
վառելիքային ջերմօգտագործիչներ. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռºցիչ տարրեր. 

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառºթյամբ 
սարքավորºմների). պլաստմասսայե նյºթեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.ջրաներկեր 
(ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. գրա-
սենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապա-
րատներ. ատլասներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
թղթե ժապավեններ.սեղանի թղթե 
սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. ծանºցման 
բլանկներ (թղթագրենական պիտºյքներ). 
նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթագրենական 
պիտºյքներ). բլոկնոտներ նկարելº, գծագրելº 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ գրենական պիտºյքներ 
պահելº համար. բրոշյºրներ. բºկլետներ. 
թղթե թերթեր (թղթագրենական պիտºյքներ). 
մոմած թºղթ. թºղթ գրանցող սարքերի համար. 
թºղթ ռենտգենյան նկարների համար. թºղթ 
էլեկտրասրտագրիչների համար. բºրա-
վետացված կամ ոչ բºրավետացված թºղթ 
պահարանների արկղերի համար. թºղթ 
փայտազանգվածից. թºղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
գրասենյակային թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. 
փոստային թºղթ. լºսավորվող թºղթ. սºան 
թºղթ չինական նկարչºթյան և գեղագրºթյան 
համար. զºգարանի թºղթ. թºղթ 
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փաթեթավորման համար. զտիչ թºղթ. թղթյա 
ծծաններ. տեղեկատվական տեղեկագրեր. 
գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, բացա-
ռºթյամբ ատամնաբºժºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցանակներ. ձևվածքներ կարի համար. 
թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. հեկտո-
գրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբºսներ. 
գծագրատºփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջºկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). բռնիչներ մատիտների 
համար. բռնիչներ կավիճների համար. բռնիչներ 
էջերի համար. բռնիչներ չեկի գրքºյկների 
համար. բռնիչներ դրոշմների (կնիքների) 
համար. տրամագրեր. փորագրանկարների 
գրատախտակներ. գրատախտակներ քարե-
գրիչներով գրելº համար. դպրոցական 
գրատախտակներ.  գրաշարային տախտակներ 
(պոլիգրաֆիա). գծագրական տախտակներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տախտակներ, 
վահանակներ հայտարարºթյºնների համար.  
կրկնապատկող սարքեր.  դակիչներ (գրա-
սենյակային պարագաներ). թղթե տարաներ 
սերºցքի համար. ամսագրեր (պարբերական 
հրատարակºմներ). սեղմակներ թղթա-
դրամների համար. սեղմակներ գրացºցակային 
քարտերի համար. սեղմակներ գրիչների 
համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրºթյºն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրºթյան համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակºմներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) թղթա-
գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 

մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարաթղթե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). աշխարհա-
գրական քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի 
գրառման համար. հավաքաքարտեր, 
բացառºթյամբ խաղերի համար նախա-
տեսվածների. ծակոտաքարտեր ժակքարդի 
մանածագործական հաստոցների համար. 
կատալոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելº 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. 
վրձիններ գրելº համար. գրամեքենաների 
ստեղներ. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսինձներ. ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ 
(սոսինձ) թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. թղթա-
գրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). տºփեր դրոշմների 
(կնիքների) համար. ստվարաթղթե կան թղթե 
տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապավեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչºն ժապավեններ թղթագրենական 
կամ կենցաղային նպատակներով օգտա-
գործման համար. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. 
գծագրական քանոններ. քառանիստ գծա-
գրական քանոններ. թռºցիկներ. թղթե կամ 
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պլաստիկ կլանող թերթեր սննդամթերքի 
փաթեթավորման համար. որպես փաթե-
թավորման նյºթ օգտագործվող թղթե կամ 
պլաստիկ թերթեր խոնավºթյան հսկողºթյան 
համար. վիսկոզե թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված ցելյºլոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. պալստմասսայե 
պղպջակավոր թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռածրարման համար. պողպատյա տառեր. 
տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի 
համար. ճարտարապետական մանրակերտներ. 
փոստային դրոշմանիշեր. պլաստիկ 
զանգվածներ ծեփման համար. տպագրական 
գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման նյºթեր. 
ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. 
կազմարարական նյºթեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, փաթեթ-
ներ) փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյºրատար տպագրական հավա-
քածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-

դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տºշով գրելº համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածºկներ ծեփման համար. գրչատºփեր. 
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելº համար (գրասենյակային պիտºյքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական գրչա-
ծայրեր. երգարաններ. կնիքներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). կնիքներ կնքամոմի 
համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. հասցե-
ներով սկավառակներ հասցեական մեքենաների 
համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկºտեղներ նամակագրºթյան համար. 
սկºտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ լºսա-
նկարների համար. բարձիկներ ջնջելº համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշ-
մակների համար. կպչºն զոլեր կազմերի 
միացման համար (կազմարարական գործ). 
ձեռքի թղթե սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր 
փաստաթղթերի վերարտադրման մեքենաների 
համար. ներկով պատելº շերտեր բազմացնող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար| 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային 
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նպատակների համար. օֆսետային ոչ մանածա-
գործական պաստառներ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. թանաքի 
սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 
բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործºթյºններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացºցակներ. գրանցամատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետներ. մատյաններ. ռետիններ 
ջնջելº համար. գրասենյակային ռետինե 
օղակաձև կալիչներ. գծագրական ռեյսշինաներ 
(Т-աձև քանոններ). գրաֆիկական վերարտա-
դրºթյºններ. գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-
նշիչներ (գրասենյակային պիտºյքներ). թղթե 
անձեռոցիկներ շպարի հեռացման համար. 
թղթե կոսմետիկական անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցատախտակներ հայտարարºթյºնների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական ապրանքներ. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական սրիչներ մատիտների 
համար. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). տրաֆարետներ (նախշակա-
ղապարներ) նկարչºթյան համար. ստվա-
րաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 
խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-

ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտºյքներ). լºսափորագրանկարներ. լºսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետների համար. կտավներ նկարների 
համար. գºնավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք 
ºղղºմներ կատարելº համար (հելիոգրաֆիա). 
թանաք. թանաքամաններ. գծանկարներ 
(կապտապատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. 
շաբլոններ ջնջելº համար. գնդիկներ 
գնդիկավոր գրիչների համար. պահարաններ 
գրասենյակային  պիտºյքների համար 
(գրասենյակային սարքավորºմ). տպագրական 
տառեր. հասցեներով դրոշմներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակներ, բացառºթյամբ 
մանածագործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. մասնակի մշակված պլաստմասսայից 
իրեր. խծºծման, խցման և մեկºսացման 
նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
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կրելº համար. դրամապանակներ. այցե-
քարտերի պատյաններ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի 
կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե 
մասեր ասպանդակների համար. թավշա-
կաշի, բացառºթյամբ մաքրման համար 
օգտագործվողի. հովանոցներ. արևային 
հովանոցներ. թամբագործական պարա-
գաներ. հիմնակմախքներ անձրևանոցների 
կամ արևային հովանոցների համար. 
հիմնակմախքներ կանացի պայºսակների 
համար. քարտապանակներ (դրամա-
պանակներ). կաշվե կամ կաշվեստվարաթղթե 
պայºսակներ. կաշվե կափºյրներ. մտրակներ. 
արհեստական կաշի. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված կաշի. կաշվեստվարաթºղթ. 
կաշվե պատյաններ զսպանների համար. 
օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե 
կամ կաշվեստվարաթղթե տºփեր. ֆիբրե 
տºփեր, ֆիբրե սնդºկներ, ֆիբրե արկղեր. 
քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ºղղանկյºն մեջքակաշի-
ներ (կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամ բերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ երշի-
կեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 

համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտեսական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայºսակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական կառºց-
վածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
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սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ). խծºծման նյºթեր 
(բացառºթյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանածա-
գործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).

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

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, 
կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

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

դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյºթեր. 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործա րարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառա-
յºթյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). 
վարձակալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների ցºցա-
դրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրառºմ 
(գրասենյակային ծառայºթյºններ). հասա-
րակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկատվºթյºն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն և 
խորհրդատվºթյºն (ապրանքային սպա-
ռողական տեղեկատվºթյºն). հետազո-
տºթյºններ գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
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կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. հետա-
զոտº թյºններ շºկայավարման ասպա րե-
զºմ. աշխատակիցների հաստիքի համալրºմ. 
խորհրդակցºթյºն գործա րարºթյան կազ-
մակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան կազմա-
կերպման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կառավարման վերաբերյալ. 
խորհրդակցºթյºն աշխատակիցների կառա-
վարման վերաբերյալ. մասնագիտական 
խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան 
ասպա րեզºմ. գովազդի մակետավորºմ. 
շºկա յավարºմ. գործերի կառավարºմ 
ստեղծագործական գործարարºթյան ասպա-
րեզºմ. գործերի կառավարºմ սպորտի 
ասպարեզºմ. կենսագրºթյան հակիրճ 
գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց համար. 
մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). գովազդային 
նյºթերի թարմացºմ. տեղեկատվºթյան 
թարմացºմ և պահºմ տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներºմ. տեքստի մշակºմ. 
ցºցահանդեսների կազմակերպºմ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրºթյան կազմակերպºմ երրորդ 
անձանց համար. նորաձևºթյան ցºցա-
դրºմների կազմակերպºմ գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառների 
կազմակերպºմ առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. ցºցափեղկերի 
ձևա վորºմ. գովազդային նյºթերի 
ձևավորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահա տºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայլե-
րºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
կառա վարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական ձեռնար-
կºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացºմ բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի 

նպատակով. տնտեսական կանխատեսºմ. 
աճºրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատրաստºկների և բժշկական նշանակºթյան 
նյºթերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և ապա-
րատների վարձºյթ.  գովազդային ժամանակի 
վարձºյթ զանգվածային լրատվամիջոցներºմ. 
գովազդային նյºթերի վարձºյթ. գովազ-
դային վահանակների վարձºյթ. առև տրային 
ավտոմատների վարձºյթ. առև տրային 
վաճառասեղանների վարձºյթ, առևտրային 
ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. լºսա-
պատճենման սարքավորºմների վարձºյթ. 
գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներºմ. տեղեկºթյºններ 
գործնական գործարքների մասին. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներºմ 
տեղեկա տվºթյան համակարգºմ. խորհրդակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 
մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստա վորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործարարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարºմ երրորդ անձանց 
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համար. առևտրային նախագծերի կառա-
վարºմ շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների 
մշակ ման գործընթացի կառավարºմ. 
ծառա յºթյºններ հասարակական հարա-
բերºթյºնների ոլորտºմ. մանեկենների 
ծառայºթյºններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. մեքենագրական 
ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղա փոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտա րարագրերի ներկայացման ծառա-
յºթյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր 
սեղմման համար», PPC ծառայºթյºններ.  
քարտºղարների ծառայºթյºններ. մատա-
կարարման ծառայºթյºններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնºմ 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապա-
հովºմ). սղագրիչների ծառայºթյºններ. 
ենթակապալառºի ծառայºթյºններ (առև-
տրային աջակցºթյºն). հեռախոսային 
պատաս խանիչների ծառայºթյºններ բացակա 
բաժանորդների համար. լºսապատճենման 
ծառայºթյºներ. գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
գործառնºթյºններով զբաղվող գործա-
կալºթյºններ. ֆինանսական վերլºծºթյºն. 
բնակարանների վարձºյթ. անշարժ գºյքի 
վարձºյթ. գրասենյակների վարձºյթ (անշարժ 
գºյք). ագարակների և գյºղատնտեսական 
ձեռնարկºթյºնների վարձºյթ. ֆինանսական 
վարձºյթ. խնայողական բանկեր. 
բնակարանային բյºրոներ (անշարժ գºյք). 
վարձավճարի գանձºմ.  ճանապարհորդական 
վճարագրերի դºրսգրºմ. վարկաքարտերի 
դºրսգրºմ. արժեթղթերի դºրսգրºմ. 
ներդրºմների կատարºմ. ապահովագրºթյան 
հարցերով տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական 
տեղեկատվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահո-
վագրºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. 

ֆինանսական հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվºթյºն. 
բորսային գնանշºմներ. գրավադրմամբ 
վարկավորºմ. առևտրաարդյºնաբերական 
գործºնեºթյան լիկվիդացºմ (ֆինանսական 
ծառայºթյºններ). միջնորդºթյºն. ֆինան-
սական կառավարºմ. դրամի փոխանակºմ. 
բանկային հեռասպասարկºմ. հաշվեքարտերով 
սպասարկºմ. վարկաքարտերով սպասար-
կºմ. գործոնային գործառնºթյºններ. 
դրամի և ստորագրºթյºնների հավաքման 
կազմակերպºմ. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպºմ.  հնաոճ 
իրերի գնա հատºմ. թանկարժեք իրերի գնա-
հատºմ. անտառի ֆինանսական գնահատºմ. 
նամականիշների գնահատºմ. անշարժ գºյքի 
գնահատºմ. դրամագիտական առարկաների 
գնահատºմ. արվեստի գործերի գնահատºմ. 
բրդի ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատºմ. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգºմ 
դրամական միջոցների փոխանցºմ. 
երաշխավորºթյºն. բորսային միջնորդºթյºն. 
անշարժ գºյքի գործառնºթյºնների ընթաց-
քºմ միջնորդºթյºն. ածխածնային վարկերի 
իրացման ընթացքºմ միջնորդºթյºն. ապա-
հովագրºթյան ընթացքºմ միջնորդºթյºն. 
փոխատվºթյºնների տրամադրºմ.  գրավով 
փոխատվºթյºնների տրամադրºմ. վեբ-
կայքերի միջոցով ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյան տրամադրºմ. վճարագրերի 
իսկºթյան ստºգºմ. հիմնադրամների 
ներդնºմ. բարեգործական միջոցների 
հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվան դºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահովա-
գրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 
գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
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երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) ծառայº-
թյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 
միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձºների 
ծառայºթյºններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայºթյºններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայºթյºններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայºթյºններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնºմ. ֆինանսավորºմ. 
անկիզելի պահարաններºմ պահպանºմ. 
արժեքների պահպանºմ. հարկային 
փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքա-
վորºմների տեղակայºմ. ասֆալտապատºմ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատºմ. հորատանցքերի հորատºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնºմ. ամբողջºթյամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնºմ. հագºստի վերականգնºմ, 
հագºստի նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
կան անագապատºմ. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական աշխա-
տանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 
մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 

տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. շինº-
թյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխ նիկայի վարձºյթ. էքսկավատոր-
ների վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա ծածկի աշխատանքներ. ներկարա-
րական աշխատանքներ. ատաղձագործական 
աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականքների 
նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ. 
կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
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խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյºնա-
բերական ձեռնարկºթյºնների կառºցºմ. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառºցºմ. կառºցºմ և շինարարºթյºն. 
նավաշինºթյºն. շենքերի մաքրºմ (ներքին). 
փողոցների մաքրºմ. մակաբºյծների, բացա-
ռºթյամբ գյºղատնտեսական վնասատºների, 
ոչնչացºմ. անիվների հավասարակշռման 
ծառայºթյºններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառայºթյºններ. լվացքատների 
ծառայºթյºններ. դռների և լºսամºտների 
տեղադրºմ. ոռոգման սարքերի տեղադրºմ 
և վերանորոգºմ. վերելակների տեղադրºմ 
և նորոգºմ. ջեռºցման սարքավորºմների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. պաշտպանական 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
վառարանների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
հեռախոսների տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն. 
նո րº  թյºն  ների տպագրման գործակալº-
թյºններ. անլար հեռարձակºմ. հեռºստատե-
սային հեռարձակºմ. մալºխային 
հեռºստա հեռարձակºմ. հաղորդագրº-
թյºնների էլեկտրոնային տախտակ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայºթյºններ). 
տեղեկա տվºթյºն հեռակառավարման կապի 

հար ցերով. համացանց մºտքի ապահովºմ.  
տվյալների հիմնապաշարներ մºտքի 
ապահովºմ. համացանցºմ  քննարկման 
ֆորºմներ մºտքի ապահովºմ. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովºմ. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամադրºմ 
հեռºստախանºթների ծառայºթյºնների 
համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների 
փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների և 
պատկերների փոխանցºմ  համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցºմ. թվային 
ֆայլերի փոխանցºմ. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորºմների տրամադրºմ. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառա-
յºթյºնների տրամադրºմ. հաղորդա-
գրºթյºններ փոխանցող սարքերի վարձºյթ. 
համացանց մºտքի ժամանակի վարձºյթ. 
մոդեմների վարձºյթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորºմների 
վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալների 
կիրառմամբ. արբանյակային կապ. 
հեռագրական կապ. հեռախոսային 
կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային 
ծառայºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառմամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. 
բաժանորդային հեռագրային ծառայºթյºններ. 
ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. երթºղման 
և միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յºթյºններ. տվյալների հոսքի փոխանցման 
ծառայºթյºններ. հեռագրային կապի տրամա-
դրման ծառայºթյºններ. հեռախոսային կապի 
տրամադրման ծառայºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապա-
հովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և 
մշակºթային միջոցառºմների կազմակեր-
պºմ. նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ 
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(ºսºցºմ). սպորտային հրապարակների 
վարձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. 
գրքերը տºն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկա-
կան դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլախաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղեկա տվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինո-
ստºդիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմներ). 
գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. հրատարա-
կºթյºնների մակետավորºմ, բացառºթյամբ 
գովազդայինների. մանրալºսապատճենºմ. 
տեսագրºթյºնների մոնտաժºմ. հեռºստա– 
և ռադիոծրագրերի արտադրºթյºն. 
երաժշտասրահներ. երաժշտºթյան ստեղ-
ծºմ. ինտերակտիվ խաղերի տրամադրºմ 
համակարգչային ցանցի միջոցով. ինտեր-
ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրապա-
րակºմների տրամադրºմ. հոգևոր կրթºթյºն. 
մարմնամարզºթյան ºսºցºմ. հեռակա 
ºսºցºմ. գործնական հմտºթյºնների 
ºսºցºմ (ներկայացºմ). պարահանդեսների 
կազմակերպºմ. ցºցահանդեսների կազմա-
կերպºմ մշակºթալºսավորական նպա-
տակներով. ժամանցի կազմակերպºմ. 
ºսºմնազրºյցների կազմակերպºմ և անց-
կացºմ. կոնգրեսների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. կոնֆերանսների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. համերգների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպºմ և անցկացºմ (ºսºցºմ). 
սեմինարների կազմակերպºմ և անցկացºմ. 
սիմպոզիºմների կազմակերպºմ և անց-
կացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ (ºսºցո-
ղական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  սպոր-
տային մրցºմների կազմակերպºմ. մասնա-
գիտական կողմնորոշºմ (խորհրդատվºթյºն 
կրթºթյան կամ ºսºցման հարցերով). 

զվարճանքի զբոսայգիներ. թարգմանºթյºն 
ժեստերի լեզվից. հեռºստատեսային 
ժամանցային ծրագրեր. շարժական գրա-
դարաններ. մասնագիտական վերա-
պատ րաս տºմ. չբեռնվող առցանց 
տեսա ֆայլերի տրամադրºմ. չբեռնվող 
առցանց երաժշտական ֆայլերի տրամադրºմ. 
սարքա վորºմների տրամադրºմ կարաոկեի 
համար. գոլֆի դաշտերի տրամադրºմ. 
սպորտային սարքավորºմների տրամադրºմ. 
խաղասրահների ծառայºթյºնների տրա-
մադրºմ. կինոդահլիճների ծառայºթյºնների 
տրամադրºմ. թատերականացված ներկա-
յացºմներ. թատերական ներկայա-
ցºմներ. ֆիթնես-դասերի անցկացºմ. 
քննºթյºնների անցկացºմ. սպորտային 
մրցºմների ծրագրավորºմ. կինոֆիլմերի 
արտադրºթյºն, բացառºթյամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. տեսախցիկների 
վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների վար-
ձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. դեկորա-
ցիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. 
կինոֆիլմերի վարձºյթ. խաղային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային սարքա-
վորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո-
րա ցիաների վարձºյթ. հրապարակºմ 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, բացա-
ռºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազ մակերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 
ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
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ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթադաս-
տիարակչական ծառայºթյºններ. նվագա-
խմբերի ծառայºթյºններ. թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. սցենարների գրման ծառա-
յºթյºններ. տոմսերի տարածման ծառա յº-
թյºններ  (զվարճºթյºններ).     կրկնºսºյց ների, 
ºսºցիչների ծառայºթյºններ (ºսºցºմ). 
սպորտային ճամբարների ծառայºթյºններ. 
ձայնագրման ստºդիաների ծառայºթյºններ. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայºթյºններ. 
դպրոցների ծառայºթյºններ (կրթºթյºն). 
նախադպրոցական հաստատºթյºններ 
(դաստիա րակºթյºն). լºսանկարչºթյºն. 
ֆոտո ռեպոր տաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոº ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց 
հետ կապված մշակºմներ. արդյºնաբերական 
վերլºծºմներ և հետազոտºթյºններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակºմ և կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անաս նաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմե  տիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառա-
յºթյºններ. երեխաների որդեգրման գործա-
կալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահա րանների վարձºյթ. զմռսºմ. թաղ-

ման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմա բանական հետազոտºթյºններ. 
իրավա բանական հետազոտºթյºններ. 
անվտան գºթյան հարցերով խորհրդակ-
ցºթյºն. մտավոր սեփականºթյան հար-
ցերով խորհրդակցºթյºն. իրավաբանական 
անձանց համար մտավոր սեփականºթյան 
բնագավառºմ վերահսկºմ. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկºմ. 
դիակիզºմ. մտավոր սեփականºթյան 
լիցենզավորºմ. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորºմ (իրավաբանական ծառա-
յºթյºններ). կրոնական հավաքների կազ-
մակերպºմ. գաղտնափականքների բացºմ. 
քաղաքացիական պաշտպանºթյºն. հար-
սանեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ 
և կազմակերպºմ. կորած մարդկանց 
որոնºմ. դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի կեն-
դանիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի արտա-
դատարանային լºծման ծառայºթյºններ. 
գողոնի տեղորոշման ծառայºթյºններ.  
իրավա բանական փաստաթղթերի պատ-
րաստ ման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացա կայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակ վելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծման 
ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան ծառա-
յºթյºններ. հասարակական ցանցերի առցանց 
ծառայºթյºններ. թիկնապահների ծառա-
յºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151665  (111) 25009
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կար-
միր և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերական 
և գիտական նպատակներով, լºսա-
նկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, այգե-
գործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. կրակ-
մարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական նպա-
տակներով օգտագործելº համար.

դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքայºմից 
պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. 
խածանյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յºղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 

քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնºնդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ և 
շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր ռելս-
ºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ և 
լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյºղատնտեսական գործիքներ, 
բացառºթյամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկºբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
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վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապա-
տասխանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, բացա-
ռºթյամբ բժշկականների. հեռակառավարման 
սարքեր. էլեկտրադինամիկական սարքա-
վորանք երկաթºղային սլաքների հեռակա-
ռավարման համար. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք ազդանշանների հեռա-
կառավարման համար. հետևման և վերա-
հսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
շնչառական ապարատներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան ապարատների. 
սարքեր և սարքավորºմներ ռենտգենյան 
ճառագայթման գեներացման համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. կոմºտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապա-
րատներ. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտգենյան ապա-

րատներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լºսապատճենման ապա-
րատներ. առկայծող լºսաազդանշանային 
ապարատներ. տարածադիտական ապա-
րատներ. հեռախոսային ապարատներ. ֆաքսի-
միլային ապարատներ. լºսահեռագրային 
ապարատներ. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. թթºների խտաչափներ, 
թթվաչափներ. խտաչափներ աղային լºծºյթ-
ների խտºթյան որոշման համար. թթվաչափներ 
կºտակչային մարտկոցների համար. 
գազախտաչափներ. լºսատº բակեններ, 
լºսատº ազդալողաններ. կºտակիչների 
բանկաներ. ճնշաչափներ. անոդային մարտկոց-
ներ. գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
մարտկոցներ վառոցքի համակարգի համար. 
արևային մարտկոցներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար. 
էլեկտրական մարտկոցներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). բետատրոններ. հեռադիտակներ. 
ապրանքների էլեկտրոնային պիտակներ. 
օբյեկտիվների լºսապաշտպանիչ բլենդներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. հիշողºթյան 
բլոկներ համակարգիչների համար. հրշեջ 
ծայրապանակներ. նºյնականացման մագնի-
սական ապարանջաններ. բրեզենտ փրկա-
րարական աշխատանքների համար. 
զրահա բաճկոններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. փրկարարական ազդալողաններ. 
ցºցիչ ազդալողաններ. բºսոլներ, կողմնա-
ցºյցներ. վակººմաչափներ. էլեկտրոլիտային 
գºռեր. փոփոխաչափներ. վերնիերներ, 
նոնիºսներ. կշեռքներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. հարթակավոր 
կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), մակարդա-
կաչափական նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր). տեսախցիկներ. տեսախցիկներ 
երեխային հետևելº համար, տեսադայակ  ներ. 
տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. 
տեսա  էկրաններ. դիտաններ լºսանկարչական 
ապարատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական). միկրոմետրի պտºտակներ 
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օպտիկական սարքերի և սարքավորºմների 
համար. մածºցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. 
վոլտաչափներ. մեխանիկական ցºցանակ ներ, 
մեխանիկական նշաններ,լºսավորվող 
ցºցանակներ, լºսավորվող նշաններ. փակ 
անջատիչներ (էլեկտրական). հոսանքի 
ºղղիչներ. գազավերլºծիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ սարքեր). գալվանաչափներ. անլար 
լրակազմեր հեռախոսների համար. 
արևագրիչներ. խոնավաչափներ. ջրաչափներ. 
կշռաքարեր. դռան օպտիկական դիտանցքեր 
(խոշորացºյց ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. 
կորակառºցիչներ. բարձրախոսներ. ծանրոց-
ներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծանրոցներ ºղղալարերի 
համար. հեռաչափներ. խտաչափներ. օպտի-
կական խտաչափներ. օպտիկական մասեր. 
դետեկտորներ. ծխի դետեկտորներ. կեղծ 
դրամի դետեկտորներ. դիապոզիտիվներ 
(լºսանկարչºթյºն). դիասկոպներ. դիաֆրագ-
մաներ (լºսանկարչºթյºն). խոսաձայ-
նագրիչներ. ºժաչափներ. լºսարձակող 
դիոդներ (LED). դիսկետներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
օպտիկական սկավառակներ. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգարիթմական շրջանաձև 
քանոններ, լոգարիթմական շրջաններ. համա-
կարգիչների սկավառակավարներ. համա-
կարգիչների սկավառակավարներ 
սկա  վա  ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. 
ԴՆԹ չիպեր. հայտարարºթյºնների 
էլեկտրոնային վահանակներ. գնդա-
կանթափանց բաճկոնակներ. փրկակարական 
բաճկոնակներ. նºյնականացման ջղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի 
սեղմակներ լողորդների և սºզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր 
(ազդանշանային սարքեր). վթարային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. ձայնա-
հաղորդիչներ. հայելիներ զննման աշխա-
տանքների համար. լºսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-

դրամիջոցների կառավարման կամ ստºգման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցºցիչներ. ջերմաստիճանի ցºցիչներ. 
ինկºբատորներ մանրէական մշակաբºյսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
հարթաչափիչներ. օպտիկական ակնապա-
կիներով գործիքներ. տեղագրական գործիքներ. 
անկյºնաչափական գործիքներ. համա-
կարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնարարներ, 
բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման համար 
օգտագործվողների. կայծամարիչներ. համ-
առանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամա-
չափարկիչներ. պարºրակային տրամաչա-
փարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնա-
կմախքներ. նºյնականացման մագնիսական 
քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լºսապատճենահանող 
ապարատների համար. հիշողºթյան քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. սաղավարտներ 
ձիավարºթյան համար. պաշտպանական 
սաղավարտներ. լºսաթիթեղների կասետներ. 
ավտոմատ-դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լºսանկարչºթյºն). ինդºկտիվºթյան կոճեր 
(փաթºյթներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-
մագնիսների  կոճեր. լºսակայված կինո ժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղ նա  շարեր. 
սոլենոիդային կափºյրներ (էլեկտրա -
մագնիսական փոխարկիչներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականºթյºն). ծածկա գրված քարտ-
բանալիներ. էլեկտրոնային գրքեր. էլեկ-
տրոնային նոթատետրեր. զանգի կոճակներ. 
մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լºսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ 
օղեր. օդաչºների հատºկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմºտատորներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացºյցներ. 
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համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյºրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ կոնա-
սարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). բաշխիչ տºփեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). միացման տºփեր 
(էլեկտրա կանºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնաչափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լºսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր-
ºղիներ. չափիչ գդալներ. խոշորացºյցներ 
(օպտիկա). մանածագործական խոշորա-
ցºյցներ. մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
խոշոր ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղորդա-
լարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 

տեսակավորման մեքենաներ. նյºթերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. 
լաբորատորիաների համար հատºկ կահºյք. 
ձայնափողեր. դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
թաղանթներ (ակºստիկա). թաղանթներ 
գիտական սարքերի համար. մետաղա-
դետեկտորներ արդյºնաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշներով գործարկվող ապարատների 
մեխանիզմներ. կանխավճարային մեխա-
նիզմներ հեռºստացºյցների համար. փականի 
գործարկման մեխանիզմներ (լºսա նկար-
չºթյºն). մանրաչափներ. միկրո  պրոցեսորներ. 
մանրադիտակներ. ման րա   հա տիչ ներ. միկրո-
ֆոններ. մոդեմներ. շանթ արգելներ. 
մոնիտորներ (համակարգ չային սարքա-
վորանք). մոնիտորներ (համակարգ չային ծրա-
գրեր). ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրա  կանºթյºն). միացնող ագºյցներ 
մալºխ ների համար. ատամնապաշտպանիչ-
ներ. ոչ բժշկա կան նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ձայնա-
գրանցակիրներ. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. էլեկտրա-
տաքացմամբ գºլպաներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի 
պարºտակներ. էլեկտրական հաղորդա լարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալºսանկարչºթյան համար. ձվա-
դիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆի-
կացված պարիսպներ. սահմանափակիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). հագºստ դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտպանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
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հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա-
նագրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասºյզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկºսատախտակներ. տպա-
գրական մեկºսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորºթյան չափման սարքեր. արագºթյան 
չափման սարքեր (լºսանկարչºթյºն). սարքեր 
կաշվի հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 

հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևºթաբանա-
կան սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար 
(հարթակային համակարգիչներ). արբան-
յակային նավագնացական սարքեր. 
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համա-
կարգչային տպող սարքեր. հարմարանքներ 
կարի արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող չորաց-
ման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. հեռա-
խոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանºթյան հաղորդիչներ. մեկºսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համահալ-
վածքներից հալºն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովºմ). օպերացիոն ծրագրեր համա-
կարգիչների համար. նվագարկիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվºթյան մշակման 
կենտրոնական հանգºյցներ). ձողեր 
ստորգետնյա ջրի աղբյºրի տեղադիրքի 
որոշման համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակºթյºններ. բաշխիչ վահանակներ 
(էլեկտրականºթյºն). կառավարման վահա-
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նակներ (էլեկտրականºթյºն). ռադարներ. 
ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա սարքա-
վորºմներ երեխային հետևելº համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
վորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդºնիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիա պո-
զիտիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լºսատպագրºթյան համար. դյºրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լºսավորման կարգավորիչներ. լºսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտºյտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդºկտորներ (էլեկտրականºթյºն). 
լվացման ռեզերվºարներ (լºսանկարչºթյºն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգºթյան գոտի-
ներ, բացառºթյամբ փոխադրամիջոցների 
նստատեղերի և սպորտային սարքավորանքի 
համար նախատեսվածների. ռենտգենա-
նկարներ, բացառºթյամբ բժշկական նպա-
տակ ներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչա-
դիմակներ, բացառºթյամբ արհեստական 
շնչառºթյան համար նախատեսվածների. 
թորանոթներ. բեկºմաչափներ. ռեֆրակ-
տորներ. ցանցեր էլեկտրական կºտակիչների 
թիթեղների համար. խոսափողեր. խոսափողեր 
բարձրախոսների համար. շաքարաչափներ. 
օպտիկական լºսատարներ (թելքային). 
լºսացºյցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սºլիչներ շներին հրահանգ տալº համար. 
ազդանշանային սºլիչներ. սեքստանտներ. 
ինդºկտիվºթյան կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականºթյºն). փրկարարական ցանցեր. 
ցանցեր դժբախտ պատահարներից պաշտ-
պանվելº համար. հրդեհների ազդանշանիչներ. 
լºսային կամ մեխանիկական ազդասարքեր. 
շչակներ. տեսածրիչներ (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմ). բանական հեռա-
խոսներ. բանական քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրալարերի միացºմներ. 
էլեկտրական միացºմներ. գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լºսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրºթյºններ. էլեկտրական դիմա-

դրºթյºններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտºթյºնների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանºթյան միջոցներ. ºսºցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակաշլացնող 
լºսապաշտպան ապակիներ. օպտիկական 
ապակի. դյºրակիր տարածաընդºնիչներ. 
ծավալադիտակներ. լºսանկարչական ապա-
րատների կանգնակներ. պարբերադիտակներ. 
հրդեհային նավեր. սºլֆիտաչափեր. 
պայºսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացºցիչներ (լºսանկարչº թյºն). 
գնդոլորտաչափներ. ինտեգրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտո-
կայանատեղերի վճարվող ժամանակի 
հաշվիչներ. փոխադրամիջոցների անցած 
տարածºթյան հաշվիչներ. պտºյտների 
քանակի հաշվիչներ. համրիչներ. ժամանա-
կաչափ սարքեր (ավազի ժամացºյցներ) ձվի 
եփման համար. սակահաշվիչներ. ստորջրյա 
լողի համար նախատեսված ականջի 
տամպոններ. դարձաչափներ. հեռºստա-
ցºյցներ. հեռագրասարքեր (ապարատներ). 
աստղադիտակներ. հեռºստահºշարարներ. 
հեռատիպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառºթյամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. ջերմա-
պահպանիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). տոնարմներ նվա-
գարկիչների համար. տոտալիզատորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
գծանկյºնաչափներ (չափիչ սարքեր). կերպա-
փոխիչներ (էլեկտրականºթյºն). բարձրացնող 
կերպափոխիչներ. նախազգºշացնող եռան-
կյºններ անսարք փոխադրամիջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչների համար. գազապարպիչ էլեկ-
տրական խողովակներ, բացառºթյամբ 
լºսավորման համար օգտագործվողների. 
մազական խողովակներ. նեոնային խողո-
վակներ ցºցանակների համար. Պիտոյի 
խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

գործվողների. հեռախոսափողեր. ցºցիչներ. 
քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ºժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավա-
սարակշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դºրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթºմից պաշտպանվելº համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթºղային փոխա-
դրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապա հովման համար. տեղեկատվºթյան մշակ-
ման սարքեր. սարքեր թթվածնի արտահեղման 
(տարաթողման) համար. հափշտակºմը 
կանխող էլեկտրական սարքեր. ժապավենը 
կտրող սարքեր. լºսանկարների չորացման 
սարքեր. նիշերի ընթերցման օպտիկական 
սարքեր. դիապոզիտիվների կենտրոնավորման 
սարքեր. դոզավորման սարքեր. լիցքավորման 
սարքեր կºտակչային մարտկոցների համար. 
լիցքավորման սարքեր էլեկտրական կºտա-
կիչների համար. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. զոնդավորման սարքեր և մեքենաներ. 
սարքեր և հարմարանքներ կինոֆիլմերի 
(կինոժապավենների) մոնտաժման համար. 
կաթոդային սարքեր կոռոզիայից պաշտպանելº 
համար. կոմºտացման սարքեր (տեղեկա-
տվºթյան մշակման սարքեր). պաշտպանական 
ազդասարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարºմապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախºղային ազդասարքեր, բացա-
ռºթյամբ պայթºցիկների. տագնապային 

ազդասարքեր. գºմարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորանք). ջերմºթյան կարգավորման 
սարքեր. լºսապատճենահանման սարքեր 
(լºսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի համար. 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար 
ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մºլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լºսանկարչºթյºն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լºսանկարչºթյան 
մեջ օգտագործվող զտիչներ ºլտրա-
մանºշակագºյն ճառագայթների համար. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. 
լºսանկարչական սարքեր. լºսափայլարկիչներ. 
լºսափականակներ. լºսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լºսաչափներ. իմպºլսային 
լºսանկարչական լºսավորիչներ. լºսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լºսա-
խոշորացºցիչներ. փակող շերտով 
լºսա տարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակների 
համար. ակնոցների պատյաններ. քթակնոցների 
պատյաններ. մանրադիտակների առար-
կայական ապակիների պատյաններ. 
լºսանկարչական ապարատների º պարա-
գաների համար հատºկ պատյաններ. 
լաբորատոր քրոմատագրիչներ. ժամանա-
կագրիչներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
լաբորատոր կենտրոնախºսակներ. քթակ-
նոցների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. կարկիններ 
(չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. ցºցակային 
ժամացºյցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ 
դյºրատար համակարգիչների համար. 
պաշտպանական հակահրդեհային պատ-
յաններ. չիպեր (ինտեգրալային սխեմաներ). 
ձևանմºշներ (չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. 
օդերևºթաբանական զոնդ-փչագնդեր. լºյսի 
կետային աղբյºրների մոնտաժման դողեր. 
ասբեստային առաջակալներ հրշեջների 
համար. հրդեհային ճկափողեր. սպորտսմենների 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շարժական 
հեռախոսների փոկեր. ակնոցների º 
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քթակնոցների փոկեր. լºսանկարչական 
ապարատների կալաններ. կոմºտացիոն 
վահաններ. բաշխիչ վահաններ (էլեկտրա-
կանºթյºն). էկրաններ (լºսանկարչºթյºն). 
բանվորի դեմքի պաշտպանիչ էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ֆլºորեսցենտող 
էկրաններ. լºսակայացºյցներ (լºսավորºթյան 
չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգա-
չափներ. խարիսխներ (էլեկտրականºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնաբºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր. 
լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. ջերմային 
կºտակիչներ. հակասառցապատիչներ փոխա-
դրամիջոցների համար. թորիչ ապարատներ. 
ջրազերծման ապարատներ. հիդրոմերսºմով 
լոգանքի ապարատներ. ախտահանման 
ապարատներ. օդի հոտազերծման ապա-
րատներ. արևայրºքի ապարատներ 
(սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի իոնացման 
ապարատներ. սºրճը բովելº ապարատներ. 
ըմպելիքների սառեցման ապարատներ. 
լվացման սենյակներºմ ձեռքերի չորացման 
ապարատներ. մրգերի չորացման ապարատ-
ներ. ջրի մաքրման ապարատներ և մեքենա ներ. 
սառնարանային ապարատներ և մեքենաներ. 
չորացման ապարատներ և կայանքներ. 
սառցարանային ապարատներ. չորացման 
ապարատներ. վառարանների մետաղական 
ամրաններ. վառարանների սառեցման բաքեր. 
կենտրոնական ջեռºցման համակարգերի 
ընդարձակման բաքեր. արտաքնոցի ողողման 
բաքեր. թորման աշտարակներ. բիդե 
(լվացասարք). ջրաջեռºցիչներ, բացառºթյամբ 
մեքենաների մասերի. վաննաներ. հիդրո-
մերսºմով վաննաներ (անոթներ). նստովի 
վաննաներ. էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդա-

փոխիչներ (օդի լավորակման կայանքների 
մասեր). էլեկտրական օդափոխիչներ կեն-
ցաղային նպատակների համար. շամփºրներ. 
սառնարանային ցºցափեղկեր. ջերմային 
ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. ջրատա-
քացºցիչներ (ապարատներ). արտաքնոցների 
ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհանոցների 
օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, բացա-
ռºթյամբ մեքենաների մասերի. ացետիլենային 
գեներատորներ. ջրածորաններ. այրոցներ, 
հրածորաններ. ացետիլենային այրոցներ. 
բենզինային հրածորաններ. գազայրոցներ. 
լամպերի այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբո-
րատոր հրածորաններ. յºղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնº ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնº տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. 
ցնցºղներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-
փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռºցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լºյսի ջահային աղբյºրներ. 
ցնցղախցիկներ. թºրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռºցիչներ (կալորի-
ֆերներ). սառնարանի խցիկներ. սենյակային 
բºխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման տակ սննդի 
պատրաստման էլեկտրական կերա-
կրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ կափºյրներ 
շոգեջեռºցման կայանքների համար. 
պահեստարաներºմ մակարդակի կարգա-
վորման կափºյրներ. ջերմապահպանիչ 
կափºյրներ (ջեռºցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռºցºմ). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների օդորա-
կիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռºցման կաթսաներ. 
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էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմºղի խողովակների համար. դյºրատար 
դարբնոցներ. մանղալներºմ օգտագործվող 
լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյºնավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցºցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յºղային լամպեր. 
անդրամանºշակագºյն ճառագայթման 
լամպեր, բացառºթյամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
հանքափորերի լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
ջահեր. մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. 
ջրման և ոռոգման գյºղատնտեսական 
մեքենաներ. մանրէազերծման միանգամյա 
պարկիկներ. բազմաֆºնկցիոնալ եփող 
սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մºֆտաներ. վաննաների ջեռºցիչներ. 
արդºկների տաքացºցիչներ. ընկղմվող 
ջեռºցիչներ. գազայրոցների գլխադիրներ. 
ծորակների հակացրցայտիչ գլխադիրներ. 
ջերմային պոմպեր. էլեկտրական լամպերի 
թելեր. լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային 
թելեր. շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լºսավորվող համարներ. ջեռºցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռº-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների սարքավորանք. 
լոգասենյակների սարքավորանք. վառա-
րանների բեռնման սարքավորանք. թրծավա-
ռարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնարա-
նային սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա-
տաքացմամբ ծածկոցներ, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. գործվածքների շոգեմշակիչներ. 
լամպերի անդրադարձիչներ. փոխա-
դրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգեարտադրիչ-
ներ, բացառºթյամբ մեքենաների մասերի. 
պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սºրճի 
էլեկտրական լºծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռºցման սարքեր). հացաբºլկեղենի 

վառարաններ. խºղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյºնաբերական նպատակ-
ների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբºժական վառարաններ. վառա-
րաններ, բացառºթյամբ լաբորատոր 
վառարանների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռºցման կաթսաների 
սնºցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացºցիչներ. 
ակվարիºմների տաքացºցիչներ. ակվա-
րիոմների լºսատºներ. էլեկտրատաքացմամբ 
բարձեր, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարական 
կայանքներ). ջրառման սարքեր. հոտազերծման 
սարքեր, բացառºթյամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սննդի մնացºկների ջրազերծման սարքեր. 
ծխահարման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. գազերի մաքրման սարքեր. 
յºղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի տաքացման 
սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառºյցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լºսավորման սարքեր և կայանք-
ներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լºսավորման 
սարքեր. լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
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համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 
հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա 
լºսարձակներ. ջրմºղի ծորակների միջա-
դիրներ. ռադիատորներ (ջեռºցման). կենտրո-
նական ջեռºցման ռադիատորներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. լվացարա-
նակոնքեր. ախտահանիչ նյºթերի բաշխիչներ 
արտաքնոցների համար. ոռոգման կաթիլային 
ցրիչներ (ոռոգման աքսեսºարներ). լºսա-
ցիրներ. միջºկային ռեակտորներ. ջերմºթյան 
վերականգնիչներ. ճնշման տակ ջրի պահման 
ռեզերվºարներ. տապակման սարքեր. 
կանթեղներ. հատակադիր լºսատº. առաս-
տաղի լºսամփոփներ. զºգարանակոնքերի 
նստոցներ. թռչող սարքերի լºսավորման 
համակարգեր. էլեկտրական արագ եփող 
սարքեր (ավտոկլավներ). գազազտիչներ (գազի 
կայանքների մասեր). լամպի ապակի. 
մանրէազերծիչներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. 
ածիկի չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացառºթյամբ մեքե-
նաների մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ լºսավորման 
համար. լամպերի խողովակներ. լյºմինես-
ցենտային խողովակներ լºսավորման համար. 
խողովակներ (սանիտարատեխիկական համա-
կարգերի մասեր). ջեռºցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռºցման կաթսաների 
խողովակներ. զºգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռºցման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգա րա նակոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. 
լոգասենյակների սանիտարատեխնիկական 

կայանքներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկային 
վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների 
դանդաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºցման 
կայանքներ. ջեռºցման կայանքներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տաք ջրով աշխատող 
ջեռºցման կայանքներ. պոլի մերացման 
կայանքներ. ջրամատակարար ման համա-
կարգերի կայանքներ. ջահավոր կայանքներ 
նավթարդյºնաբերºթյան համար. մոխրի 
տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիºմների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր ֆºր-
նիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. քրոմա-
տագրիչներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քարշի 
կարգավորման ձգափականներ (ջեռºցºմ). 
սառնապահարաններ. սառցապահարաններ. 
վառելիքային ջերմօգտագործիչներ. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
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ջեռºցիչ տարրեր. 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ 
(բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական 
նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռºթյամբ սարքավորºմների). պլաստմասսայե 
նյºթեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման 
ապարատներ. ատլասներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. թղթե ժապավեններ.սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանºցման բլանկներ (թղթագրենական 
պիտºյքներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ 
(թղթա գրենական պիտºյքներ). բլոկնոտներ 
նկարելº, գծագրելº համար. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. ապարանջաններ գրենական 
պիտºյքներ պահելº համար. բրոշյºրներ. 
բºկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտºյքներ). մոմած թºղթ. թºղթ գրանցող 
սարքերի համար. թºղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թºղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
բºրավետացված կամ ոչ բºրավետացված 
թºղթ պահարանների արկղերի համար. թºղթ 
փայտազանգվածից. թºղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 

գրասենյակային թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. 
փոստային թºղթ. լºսավորվող թºղթ. սºան 
թºղթ չինական նկարչºթյան և գեղագրºթյան 
համար. զºգարանի թºղթ. թºղթ փաթեթա-
վորման համար. զտիչ թºղթ. թղթյա ծծաններ. 
տեղեկատվական տեղեկագրեր. գլանիկներ 
գրամեքենաների համար. ներկարարական 
գլանիկներ. գրաշարային դազգահներ. մոդելա-
վորման մոմեր, բացառºթյամբ ատամնա-
բºժºթյան մեջ օգտագործվողների. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցºցանակներ. ձևվածքներ կարի 
համար. թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. 
պոլիմերային կավ մոդելավորման համար. 
գլոբºսներ. գծագրատºփեր. փորագրա-
նկարներ. քարեգրիչներ. մատիտների 
գրաֆիտե միջºկներ. բռնիչներ փաստաթղթերի 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
բռնիչներ մատիտների համար. բռնիչներ 
կավիճների համար. բռնիչներ էջերի համար. 
բռնիչներ չեկի գրքºյկների համար. բռնիչներ 
դրոշմների (կնիքների) համար. տրամագրեր. 
փորագրանկարների գրատախտակներ. գրա-
տախ տակներ քարեգրիչներով գրելº համար. 
դպրոցական գրատախտակներ.  գրաշարային 
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտա-
րարºթյºնների համար.  կրկնապատկող 
սարքեր.  դակիչներ (գրասենյակային 
պարագաներ). թղթե տարաներ սերºցքի 
համար. ամսագրեր (պարբերական հրա տարա-
կºմներ). սեղմակներ թղթադրամների համար. 
սեղմակներ գրացºցակային քարտերի համար. 
սեղմակներ գրիչների համար. էջանիշներ 
գրքերի համար. փորագրանկարչական 
ասեղներ օֆորտների (թթվամշակմամբ փորա-
գրºթյºն և փորագրանկար) համար. 
չափանշման ասեղներ գծագրºթյան համար. 
պարբերականներ. տպագրական հրատա-
րակºմներ. թղթերի մանրատիչներ գրա-
սենյակային նպատակների համար. 
գրաֆիկական պատկերներ. ոչ էլեկտրական 
մակատպող սարքեր. գործիքներ կազմա-
րարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) թղթա-
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գրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգ վածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվա րա թղթե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. քարտա-
րաններ (գրասենյակային պիտºյք ներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). աշխարհագրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի գրառման 
համար. հավաքաքարտեր, բացառºթյամբ 
խաղերի համար նախատեսվածների. ծակոտա-
քարտեր ժակքարդի մանածագործական 
հաստոցների համար. կատալոգներ. կոճեր 
ներկող ժապավենների համար. թղթե 
կաշպոներ. վրձիններ նկարելº համար. վրձին-
ներ նկարիչների համար. վրձիններ գրելº 
համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ (սոսինձ) 
թղթագրենական կամ կենցաղային նպա-
տակներով օգտագործման համար. օսլայի շրեշ 
(սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. թղթա-
գրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). տºփեր դրոշմների 
(կնիքների) համար. ստվարաթղթե կան թղթե 
տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապավեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչºն ժապավեններ թղթագրե նական 
կամ կենցաղային նպատակ ներով 
օգտագործման համար. ինքնա սոսնձվող 

ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցա-
ղային նպատակներով օգտագործման համար. 
գծագրական քանոններ. քառանիստ 
գծագրական քանոններ. թռºցիկներ. թղթե 
կամ պլաստիկ կլանող թերթեր սննդամթերքի 
փաթեթավորման համար. որպես 
փաթեթավորման նյºթ օգտագործվող թղթե 
կամ պլաստիկ թերթեր խոնավºթյան 
հսկողºթյան համար. վիսկոզե թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյºլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջակավոր թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռածրարման համար. 
պողպատյա տառեր. տպագրական տառաշարեր 
(թվային և տառային). վիմագրիչներ. արկղեր 
ներկերի համար. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. փոստային դրոշմանիշեր. 
պլաստիկ զանգվածներ ծեփման համար. 
տպագրական գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման 
նյºթեր. ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. 
կազմարարական նյºթեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, փաթեթ-
ներ) փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյºրատար տպագրական հավա_
քածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
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համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տºշով գրելº համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածºկներ ծեփման համար. գրչատºփեր. 
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելº համար (գրասենյակային պիտºյքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. կնիքներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքներ 
կնքամոմի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով սկավառակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար. սկºտեղներ նամակագրºթյան համար. 
սկºտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ լºսա-
նկարների համար. բարձիկներ ջնջելº համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշ-
մակների համար. կպչºն զոլեր կազմերի 
միացման համար (կազմարարական գործ). 
ձեռքի թղթե սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր 
փաստաթղթերի վերարտադրման մեքենաների 

համար. ներկով պատելº շերտեր բազմացնող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար| 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային 
նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմա-
նկարներ. ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. 
թանաքի սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 
բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործºթյºններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացºցակներ. գրանցամատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետներ. մատյաններ. ռետիններ 
ջնջելº համար. գրասենյակային ռետինե 
օղակաձև կալիչներ. գծագրական ռեյսշինաներ 
(Т-աձև քանոններ). գրաֆիկական վերարտա-
դրºթյºններ. գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-
նշիչներ (գրասենյակային պիտºյքներ). թղթե 
անձեռոցիկներ շպարի հեռացման համար. 
թղթե կոսմետիկական անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցատախտակներ հայտարարºթյºնների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական ապրանքներ. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական սրիչներ մատիտների 
համար. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

69

ՄԱՍ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

ապրանքներ). տրաֆարետներ (նախշակա-
ղապարներ) նկարչºթյան համար. 
ստվարաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 
խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-
ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտºյքներ). լºսափորագրանկարներ. լºսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ տրա-
ֆարետների համար. կտավներ նկարների 
համար. գºնավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք 
ºղղºմներ կատարելº համար (հելիոգրաֆիա). 
թանաք. թանաքամաններ. գծանկարներ 
(կապտապատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. 
շաբլոններ ջնջելº համար. գնդիկներ 
գնդիկավոր գրիչների համար. պահարաններ 
գրասենյակային  պիտºյքների համար 
(գրասենյակային սարքավորºմ). տպագրական 
տառեր. հասցեներով դրոշմներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե խարան-
ներ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակներ, բացառºթյամբ մանածա-
գործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծºծման, խցման 
և մեկºսացման նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 

մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
կրելº համար. դրամապանակներ. 
այցե քարտերի պատյաններ. սանձեր. 
լծասարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քար-
տերի կալիչներ (դրամապանակներ). 
ռետինե մասեր ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառºթյամբ մաքրման 
համար օգտագործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբագործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևա-
նոցների կամ արևային հովանոցների 
համար. հիմնակմախքներ կանացի պայº-
սակների համար. քարտապանակներ 
(դրամապանակներ). կաշվե կամ կաշվե-
ստվարաթղթե պայºսակներ. կաշվե 
կափºյրներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
կաշվեստվարաթºղթ. կաշվե պատյաններ 
զսպանների համար. օղակներ հովանոցների 
համար. կաշվե տºփեր բոլորագլխարկների 
համար. կաշվե կամ կաշվեստվարաթղթե տº-
փեր. ֆիբրե տºփեր, ֆիբրե սնդºկներ, ֆիբրե 
արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ºղղանկյºն մեջքակա-
շիներ (կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամ բերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ երշի-
կեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
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պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտեսական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայºսակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական կառºց-
վածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ). խծºծման նյºթեր (բացա ռºթյամբ 
ռետինից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների). մանածագործական թելքահºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանածա-
գործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկ ներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).

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

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, 
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կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բºյսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյºթեր. 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառա-
յºթյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար նախա-
տեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). վարձա-
կալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների ցºցա-
դրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրառºմ 
(գրասենյակային ծառայºթյºններ). հասա-
րակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկա տվºթյºն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն և 
խորհրդատվºթյºն (ապրանքային սպա-

ռողական տեղեկատվºթյºն). հետա զո-
տºթյºններ գործարարºթյան ասպա րեզºմ. 
կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. 
հետա  զոտºթյºններ շºկայա վարման 
աս պա րեզºմ. աշխատակիցների հաս տիքի 
համալրºմ. խորհրդակցºթյºն գործա-
րարºթյան կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման վերա-
բերյալ. խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
աշխատակիցների կառավարման վերա-
բերյալ. մասնագիտական խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. գովազդի 
մակետավորºմ. շºկայավարºմ. գործերի 
կառավարºմ ստեղծագործական գործա րա-
րºթյան ասպարեզºմ. գործերի կառա  վարºմ 
սպորտի ասպարեզºմ. կենսագրº թյան հա կիրճ 
գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց համար. 
մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). գովազդային 
նյºթերի թարմացºմ. տեղեկատվºթյան թար-
մացºմ և պահºմ տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներºմ. տեքստի մշակºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրա-
գրերի բաժանորդագրºթյան կազմակերպºմ 
երրորդ անձանց համար. նորաձևºթյան 
ցºցադրºմների կազմակերպºմ գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառ-
ների կազմակերպºմ առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցºցափեղկերի 
ձևավորºմ. գովազդային նյºթերի ձևա-
վորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահատºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայ-
լերºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական ձեռնար-
կºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

72

ՄԱՍ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

ապրանքների ներկայացºմ բոլոր զանգ-
վա ծային լրատվամիջոցներով մանրածախ 
առևտրի նպատակով. տնտեսական կանխա-
տեսºմ. աճºրդային վաճառք. դեղագոր ծական 
միջոցների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատրաստºկների և բժշկական նշանա-
կºթյան նյºթերի մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք. վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և ապա-
րատների վարձºյթ.  գովազդային ժամանակի 
վարձºյթ զանգվածային լրատվամիջոցներºմ. 
գովազդային նյºթերի վարձºյթ. գովազ-
դային վահանակների վարձºյթ. առև-
տրային ավտոմատների վարձºյթ. 
առևտրային վաճառասեղանների վարձºյթ, 
առևտրային ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. 
լºսապատճենման սարքավորºմների վարձºյթ. 
գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներºմ. տեղեկºթյºններ գործ-
նական գործարքների մասին. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներºմ տեղե-
կա տվºթյան համակարգºմ. խորհրդակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 
մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստավորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործարարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 

ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարºմ երրորդ անձանց 
համար. առևտրային նախագծերի կառավարºմ 
շինարարական նախագծերի համար. 
ապրանքների պատվերների մշակման գործ-
ընթացի կառավարºմ. ծառայºթյºններ հասա-
րակական հարա բերºթյºնների ոլորտºմ. 
մանեկենների ծառայºթյºններ ապրանքների 
գովազդի կամ խթանման համար. մեքենա գրա-
կան ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղա փոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտա րարագրերի ներկայացման ծառա-
յºթյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր 
սեղմման համար», PPC ծառայºթյºններ.  
քարտºղարների ծառայºթյºններ. մատա-
կարարման ծառայºթյºններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնºմ 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապա-
հովºմ). սղագրիչների ծառայºթյºններ. 
ենթակապալառºի ծառայºթյºններ (առև-
տրային աջակցºթյºն). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայºթյºններ բացակա 
բաժանորդների համար. լºսապատճենման 
ծառայºթյºներ. գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
գործառնºթյºններով զբաղվող գործա-
կալºթյºններ. ֆինանսական վերլºծºթյºն. 
բնակարանների վարձºյթ. անշարժ գºյքի 
վարձºյթ. գրասենյակների վարձºյթ (անշարժ 
գºյք). ագարակների և գյºղատնտեսական 
ձեռնարկºթյºնների վարձºյթ. ֆինանսական 
վարձºյթ. խնայողական բանկեր. 
բնակարանային բյºրոներ (անշարժ գºյք). 
վարձավճարի գանձºմ.  ճանապարհորդական 
վճարագրերի դºրսգրºմ. վարկաքարտերի 
դºրսգրºմ. արժեթղթերի դºրսգրºմ. 
ներդրºմների կատարºմ. ապահովագրºթյան 
հարցերով տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական 
տեղեկատվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահո-
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վագրºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվºթյºն. 
բորսային գնանշºմներ. գրավադրմամբ 
վարկավորºմ. առևտրաարդյºնաբերական 
գործºնեºթյան լիկվիդացºմ (ֆինանսական 
ծառայºթյºններ). միջնորդºթյºն. ֆինան-
սական կառավարºմ. դրամի փոխանակºմ. 
բանկային հեռասպասարկºմ. հաշվեքարտերով 
սպասարկºմ. վարկաքարտերով սպասարկºմ. 
գործոնային գործառնºթյºններ. դրամի և 
ստորագրºթյºնների հավաքման կազմա-
կերպºմ. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպºմ.  հնաոճ իրերի 
գնահատºմ. թանկարժեք իրերի գնահատºմ. 
անտառի ֆինանսական գնահատºմ. 
նամականիշների գնահատºմ. անշարժ գºյքի 
գնահատºմ. դրամագիտական առարկաների 
գնահատºմ. արվեստի գործերի գնահատºմ. 
բրդի ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատºմ. էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգºմ դրամական միջոցների 
փոխանցºմ. երաշխավորºթյºն. բոր-
սային միջնորդºթյºն. անշարժ գºյքի 
գործառնºթյºնների ընթացքºմ միջնոր-
դºթյºն. ածխածնային վարկերի իրացման 
ընթացքºմ միջնորդºթյºն. ապահո-
վագրºթյան ընթացքºմ միջնորդºթյºն. 
փոխատվºթյºնների տրամադրºմ.  գրավով 
փոխատվºթյºնների տրամադրºմ. վեբ-
կայքերի միջոցով ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյան տրամադրºմ. վճարագրերի 
իսկºթյան ստºգºմ. հիմնադրամների 
ներդնºմ. բարեգործական միջոցների 
հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվան դºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահո-
վագրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 

գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) ծառայº-
թյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 
միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձº-
ների ծառայºթյºններ. պահեստային 
հիմնադրամների ծառայºթյºններր, խնայո-
ղական հիմնադրամների ծառայºթյºններ. 
մաքսային միջնորդների ծառայºթյºններ. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնºմ. 
ֆինանսավորºմ. անկիզելի պահարաններºմ 
պահպանºմ. արժեքների պահպանºմ. 
հարկային փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքա-
վորºմների տեղակայºմ. ասֆալտապատºմ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատºմ. հորատանցքերի հորատºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնºմ. ամբողջºթյամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնºմ. հագºստի վերականգնºմ, 
հագºստի նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
կան անագապատºմ. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական 
աշխատանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
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թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 
մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. 
շինºթյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձºյթ. էքսկավատորների 
վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանք-
ներ. քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա ծածկի աշխատանքներ. ներկա-
րարական աշխատանքներ. ատաղձագործական 
աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականքների 
նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ. 
կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 

լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյº-
նաբերական ձեռնարկºթյºնների կառº-
ցºմ. տոնավաճառների կրպակների 
և սրահ ների կառºցºմ. կառºցºմ 
և շինա րարºթյºն. նավաշինºթյºն. 
շենքերի մաքրºմ (ներքին). փողոցների 
մաքրºմ. մակաբºյծների, բացառºթյամբ 
գյºղատնտեսական վնասատºների, ոչնչա -
ցºմ. անիվների հավասարակշռման ծառա-
յºթյºններ. արհեստական ձնածածկի 
ստեղծման ծառայºթյºններ. լվացքատների 
ծառայºթյºններ. դռների և լºսամºտների 
տեղադրºմ. ոռոգման սարքերի տեղադրºմ 
և վերանորոգºմ. վերելակների տեղադրºմ 
և նորոգºմ. ջեռºցման սարքավորºմն երի 
տեղադրºմ և նորոգºմ. պաշտպանական 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
վառա րանների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
հեռա խոսների տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի 
լավորակման սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
հրշեջ ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն. նորº-
թյºնների տպագրման գործակա լºթյºններ. 
անլար հեռարձակºմ. հեռºս տատեսային 
հեռարձակºմ. մալº խային հեռºստա-
հեռարձակºմ. հաղորդագրºթյºնների 
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էլեկտրո նային տախտակ (հեռահաղոր-
դակցական ծառայºթյºններ). տեղեկա-
տվºթյºն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. համացանց մºտքի ապահովºմ.  
տվյալների հիմնապաշարներ մºտքի 
ապահովºմ. համացանցºմ  քննարկման 
ֆորºմներ մºտքի ապահովºմ. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովºմ. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամադրºմ 
հեռºստախանºթների ծառայºթյºնների 
համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների 
փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների և 
պատկերների փոխանցºմ  համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցºմ. թվային 
ֆայլերի փոխանցºմ. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորºմների տրամադրºմ. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայºթյºնների տրամադրºմ. հաղորդա-
գրºթյºններ փոխանցող սարքերի վարձºյթ. 
համացանց մºտքի ժամանակի վարձºյթ. 
մոդեմների վարձºյթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորºմների 
վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալների 
կիրառմամբ. արբանյակային կապ. հեռա-
գրական կապ. հեռախոսային կապ. 
ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային ծառա-
յºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառ մամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. 
բաժանորդային հեռագրային ծառայºթյºններ. 
ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. երթºղման 
և միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յºթյºններ. տվյալների հոսքի փոխանցման 
ծառայºթյºններ. հեռագրային կապի տրա-
մադրման ծառայºթյºններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապա-
հովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և մշա-

կºթային միջոցառºմների կազմակեր պºմ. 
նկարիչների համար մոդելների տրամադրման 
գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ (ºսº -
ցºմ). սպորտային հրապարակների վար-
ձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. գրքերը 
տºն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկական 
դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլախաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղեկա տվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինո-
ստºդիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմ-
ներ). գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. 
հրատա րակºթյºնների մակետավորºմ, 
բացա   ռº  թյամբ գովազդայինների. մանրա-
լºսապատճենºմ. տեսագրºթյºնների 
մոնտաժºմ. հեռºստա– և ռադիոծրա-
գրերի արտա դրºթյºն. երաժշտասրահներ. 
երաժշտºթյան ստեղծºմ. ինտերակտիվ 
խա ղերի տրամադրºմ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
չբեռնվող հրապարակºմների տրամադրºմ. 
հոգևոր կրթºթյºն. մարմնամարզºթյան 
ºսºցºմ. հեռակա ºսºցºմ. գործնական 
հմտºթյºնների ºսºցºմ (ներկայացºմ). 
պարահանդեսների կազմակերպºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ մշակºթա-
լºսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպºմ. ºսºմնազրºյցների կազմա-
կերպºմ և անցկացºմ. կոնգրեսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. կոնֆերանսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. համերգների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպºմ և անցկացºմ 
(ºսºցºմ). սեմինարների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. սիմպոզիºմների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ 
(ºսºցողական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  սպոր-
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տային մրցºմների կազմակերպºմ. մասնա-
գիտական կողմնորոշºմ (խորհրդատվºթյºն 
կրթºթյան կամ ºսºցման հարցերով). 
զվարճանքի զբոսայգիներ. թարգմանºթյºն 
ժեստերի լեզվից. հեռºստատեսային ժաման-
ցային ծրագրեր. շարժական գրադարաններ. 
մասնագիտական վերապատրաստºմ. չբեռնվող 
առցանց տեսաֆայլերի տրամադրºմ. չբեռնվող 
առցանց երաժշտական ֆայլերի տրամադրºմ. 
սարքավորºմների տրամադրºմ կարաոկեի 
համար. գոլֆի դաշտերի տրամադրºմ. 
սպորտային սարքավորºմների տրամադրºմ. 
խաղասրահների ծառայºթյºնների տրա-
մադրºմ. կինոդահլիճների ծառայºթյºնների 
տրամադրºմ. թատերականացված ներկա-
յացºմներ. թատերական ներկայա-
ցºմներ. ֆիթնես-դասերի անցկացºմ. 
քննºթյºնների անցկացºմ. սպորտային 
մրցºմների ծրագրավորºմ. կինոֆիլմերի 
արտադրºթյºն, բացառºթյամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. տեսախցիկների 
վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների վար-
ձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. դեկորա-
ցիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. կինո-
ֆիլմերի վարձºյթ. խաղային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային սարքա-
վորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխա դրամիջոցների. թատերական դեկորա-
ցիաների վարձºյթ. հրապարակºմ սեղանի 
էլեկտրոնային հրատարակչական համա-
կարգերի միջոցով. էլեկտրոնային գրքերի 
և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, 
բացառºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազ մակերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 

ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթադաս-
տիարակչական ծառայºթյºններ. նվագա-
խմբերի ծառայºթյºններ. թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. սցենարների գրման ծառա-
յºթյºններ. տոմսերի տարածման ծառա-
յºթյºններ      (զվարճºթյºններ).         կրկնºսºյց ների, 
ºսºցիչների ծառայºթյºններ (ºսº ցºմ). 
սպորտային ճամբարների ծառայºթյºններ. 
ձայնագրման ստºդիաների ծառայºթյºններ. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայºթյºններ. 
դպրոցների ծառայºթյºններ (կրթºթյºն). 
նախադպրոցական հաստատºթյºններ 
(դաստիա րակºթյºն). լºսանկարչºթյºն. 
ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոց ներ. շոº ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց 
հետ կապված մշակºմներ. արդյºնաբերական 
վերլºծºմներ և հետազոտºթյºններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակºմ և կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անաս նաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա  նի ների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառայº-
թյºններ. երեխաների որդեգրման գործա-
կալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
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պահ արանների վարձºյթ. զմռսºմ. թաղ-
ման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմաբանական հետազոտºթյºններ. իրավա-
բանական հետազոտºթյºններ. անվտան-
գºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. մտավոր 
սեփականºթյան հարցերով խորհրդակ-
ցºթյºն. իրավաբանական անձանց համար 
մտավոր սեփականºթյան բնագավառºմ 
վերահսկºմ. պահպանիչ ազդանշանային 
համակարգերի վերահսկºմ. դիակիզºմ. 
մտավոր սեփականºթյան լիցենզավորºմ. 
ծրագրային արտադրանքի լիցենզավորºմ 
(իրավաբանական ծառա յºթյºններ). 
կրոնական հավաքների կազմակերպºմ. 
գաղտնափականքների բացºմ. քաղա-
քացիական պաշտպանºթյºն. հարսա-
նեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ և 
կազմակերպºմ. կորած մարդկանց որոնºմ. 
դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի կենդա-
նիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի 
արտադատարանային լºծման ծառա-
յºթյºններ. գողոնի տեղորոշման ծառա-
յºթյºններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացակայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակվելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծման 
ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան 
ծառայºթյºններ. հասարակական ցանցերի 
առցանց ծառայºթյºններ. թիկնապահների 
ծառայºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151668  (111) 25010
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կամիր 
և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լºսա -
նկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, այգե-
գործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. կրակ-
մարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական նպա-
տակներով օգտագործելº համար.

դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքայºմից 
պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. 
խածանյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յºղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 
քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.
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դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնºնդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ 
և շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր 
ռելսºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյºղատնտեսական գործիքներ, 
բացառºթյամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկºբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 

մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, 
բացառºթյամբ բժշկականների. հեռակա-
ռավարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթºղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրա-
դինամիկական սարքավորանք ազդանշանների 
հեռակառավարման համար. հետևման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական ապա-
րատներ ստորջրյա լողի համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառºթյամբ արհեստական 
շնչառºթյան ապարատների. սարքեր և 
սարքավորºմներ ռենտգենյան ճառագայթման 
գեներացման համար, բացառºթյամբ 
բժշկºթյան մեջ օգտա գործվողների. կոմº-
տացիոն էլեկտրական ապարատներ. 
հաղորդակցական ապա րատներ. լաբորատոր 
թորիչ ապարատներ. պրոյեկցիոն սարքեր. 
ռենտգենյան ապա րատներ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. լºսա-
պատճենման ապարատներ. առկայծող 
լºսաազդանշանային ապարատներ. տարա-
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ծադիտական ապարատներ. հեռախոսային 
ապարատներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
լºսահեռագրային ապարատներ. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. թթºների 
խտաչափներ, թթվաչափներ. խտաչափներ 
աղային լºծºյթների խտºթյան որոշման 
համար. թթվաչափներ կºտակչային մարտկոց-
ների համար. գազախտաչափներ. լºսատº 
բակեններ, լºսատº ազդալողաններ. 
կºտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). բետա-
տրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկտիվների 
լºսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողºթյան բլոկներ համակարգիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. նºյնա-
կանացման մագնիսական ապարանջաններ. 
բրեզենտ փրկարարական աշխատանքների 
համար. զրահաբաճկոններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ. փրկարարական ազդա-
լողաններ. ցºցիչ ազդալողաններ. բºսոլներ, 
կողմնացºյցներ. վակººմաչափներ. էլեկտրո-
լիտային գºռեր. փոփոխաչափներ. վերնիերներ, 
նոնիºսներ. կշեռքներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. հարթակավոր 
կշեռքներ. ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր), մակարդա կա-
չափական նշաձողեր (գեոդեզիական սարքեր). 
տեսախցիկներ. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելº համար, տեսադայակներ. 
տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. 
տեսա էկրաններ. դիտաններ լºսանկարչական 
ապա րատների համար. խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացքներ), խցակի միացքներ 
(էլեկտրական). միկրոմետրի պտºտակներ 
օպտիկական սարքերի և սարքավորºմների 
համար. մածºցիկաչափներ. էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ. ալիքաչափներ. 
վոլտաչափներ. մեխանիկական ցºցանակներ, 
մեխանիկական նշաններ, լºսավորվող ցºցա-
նակներ, լºսավորվող նշաններ. փակ 

անջատիչներ (էլեկտրական). հոսանքի 
ºղղիչներ. գազավերլºծիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ սարքեր). գալվանաչափներ. անլար 
լրակազմեր հեռախոսների համար. արևա-
գրիչներ. խոնավաչափներ. ջրաչափներ. 
կշռաքարեր. դռան օպտիկական դիտանցքեր 
(խոշորացºյց ոսպնյակներ). հոլոգրամներ. 
կորակառºցիչներ. բարձրախոսներ. ծանրոց-
ներ խորաչափների համար, ծանրոցներ 
զոնդերի համար. ծանրոցներ ºղղալարերի 
համար. հեռաչափներ. խտաչափներ. օպտի-
կական խտաչափներ. օպտիկական մասեր. 
դետեկտորներ. ծխի դետեկտորներ. կեղծ 
դրամի դետեկտորներ. դիապոզիտիվներ 
(լºսանկարչºթյºն). դիասկոպներ. դիաֆրագ-
մաներ (լºսանկարչºթյºն). խոսաձայնա-
գրիչներ. ºժաչափներ. լºսարձակող դիոդներ 
(LED). դիսկետներ. ձայնագրման սկավա-
ռակներ. մագնիսական սկավառակներ. 
օպտիկական սկավառակներ. հաշվիչ 
սկավառակներ, լոգարիթմական շրջանաձև 
քանոններ, լոգարիթմական շրջաններ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համակարգիչների սկավառակավարներ 
սկավա ռակների ավտոմատ փոփոխմամբ. 
ԴՆԹ չիպեր. հայտարարºթյºնների 
էլեկտրոնային վահանակներ. գնդական-
թափանց բաճկոնակներ. փրկակարական 
բաճկոնակներ. նºյնականացման ջղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի 
սեղմակներ լողորդների և սºզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր 
(ազդանշանային սարքեր). վթարային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդիչներ. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. լºսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման կամ ստºգ ման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրա կան). 
ճնշման ցºցիչներ. ջերմաստիճանի ցºցիչներ. 
ինկºբատորներ մանրէական մշակաբºյսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
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հարթաչափիչներ. օպտիկական ակնապա-
կիներով գործիքներ. տեղագրական գործիք-
ներ. անկյºնաչափական գործիքներ. 
համակարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնա-
րարներ, բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտագործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամա-
չափարկիչներ. պարºրակային տրամա-
չափարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. կինո-
նկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնա-
կմախքներ. նºյնականացման մագնիսական 
քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լºսապատճենա-
հանող ապարատների համար. հիշողºթյան 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարºթյան համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լºսա թիթեղ-
ների կասետներ. ավտոմատ-դրամարկղեր. 
կաթոդներ. կոճեր (լºսա նկարչºթյºն). 
ինդºկտիվºթյան կոճեր (փաթºյթ ներ). 
էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա մագնիսների  
կոճեր. լºսակայված կինոժապավեններ. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. սոլենոի-
դային կափºյրներ (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ). սեղմակներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). ծածկագրված քարտ-բանալիներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. էլեկտրոնային 
նոթատետրեր. զանգի կոճակներ. մկնիկների 
գորգիկներ. մագնիսական ծածկագրիչներ. 
լºսապաշտպանիչ հովարներ. էլեկտրական 
հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ օղեր. 
օդաչºների հատºկ պաշտպանիչ կոմբի-
նեզոններ. կոմºտատորներ. խտասկա-
վառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացºյցներ. համա-
կարգիչներ. անձնական շարժական 
համա կարգիչներ. պլանշետային համակար-
գիչներ. դյºրակիր համակարգիչներ. էլեկ-
տրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ 

կոնասարքեր. ճանապարհային ազդա նշա-
նային կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). բաշխիչ տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). միացման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնա չափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լºսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր-
ºղիներ. չափիչ գդալներ. խոշորացºյց ներ 
(օպտիկա). մանածագործական խոշորա-
ցºյցներ. մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
խոշոր ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղոր-
դալարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և տեսա-
կավորման մեքենաներ. նյºթերի փորձարկման 
մեքենաներ և սարքեր. լաբորատորիաների 
համար հատºկ կահºյք. ձայնափողեր. 
դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. թաղանթներ 
(ակºստիկա). թաղանթներ գիտական սար-
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քերի համար. մետաղադետեկտորներ 
արդյºնա բերական կամ զինվորական նպա-
տակների համար. մետրոնոմներ. մետրեր 
(չափիչ սարքեր). մետրեր ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. դերձակի մետրեր. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. մետաղանիշներով գործարկվող 
ապարատների մեխանիզմներ. կանխա-
վճարային մեխանիզմներ հեռºստացºյցների 
համար. փականի գործարկման մեխանիզմներ 
(լºսանկարչºթյºն). մանրաչափներ. միկրո-
պրոցեսորներ. մանրադիտակներ. մանրա-
հատիչներ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. 
շանթ արգելներ. մոնիտորներ (համակարգ չային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համա կարգ-
չային ծրագրեր). ծայրային կցոր դիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). միացնող ագºյցներ 
մալºխների համար. ատամնապաշտպա-
նիչներ. ոչ բժշկական նպատակներով 
ջերմաստիճանի կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ 
բանվորների համար. ականջակալներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ձայնա-
գրանցակիրներ. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. էլեկտրա-
տաքացմամբ գºլպաներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի 
պարºտակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալºսանկարչºթյան համար. ձվադի-
տակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկացված 
պարիսպներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). հագºստ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտ պանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա-

նագրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասºյզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկºսատախտակներ. տպա-
գրական մեկºսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորºթյան չափման սարքեր. արագºթյան 
չափման սարքեր (լºսանկարչºթյºն). սարքեր 
կաշվի հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 
հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
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օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկա-
կան սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր 
և գործիքներ. չափողական սարքեր. 
չափողական էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
օդերևºթաբանական սարքեր. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. դիտարկման սարքեր. 
նավագնացական սարքեր փոխադրամիջոցների 
համար (հարթակային համակարգիչներ). 
արբան յակային նավագնացական սարքեր. 
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համա-
կարգչային տպող սարքեր. հարմարանքներ 
կարի արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող չորաց-
ման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանºթյան հաղորդիչներ. մեկºսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համահալ-
վածքներից հալºն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահովºմ). 
օպերացիոն ծրագրեր համակարգիչների 
համար. նվագարկիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվºթյան մշակման կենտրոնական 
հանգºյցներ). ձողեր ստորգետնյա ջրի աղբյºրի 
տեղադիրքի որոշման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակºթյºններ. բաշխիչ 
վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-
տեսա սարքավորºմներ երեխային հետևելº 
համար. ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռավորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդºնիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիապո-

զիտիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լºսատպագրºթյան համար. դյºրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լºսավորման կարգավորիչներ. լºսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտºյտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդºկտորներ (էլեկտրականºթյºն). 
լվացման ռեզերվºարներ (լºսանկարչºթյºն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգºթյան 
գոտիներ, բացառºթյամբ փոխադրա միջոց-
ների նստատեղերի և սպորտային 
սարքավորանքի համար նախատեսվածների. 
ռենտգենա նկարներ, բացառºթյամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
ռեոստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչադիմակներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան համար 
նախատեսվածների. թորանոթներ. բեկºմա-
չափներ. ռեֆրակտորներ. ցանցեր էլեկտրական 
կºտակիչների թիթեղների համար. 
խոսափողեր. խոսափողեր բարձրախոսների 
համար. շաքարաչափներ. օպտիկական 
լºսատարներ (թելքային). լºսացºյցներ 
(ազդանշանային սարքավորանք). սºլիչներ 
շներին հրահանգ տալº համար. ազդանշանային 
սºլիչներ. սեքստանտներ. ինդºկտիվºթյան 
կոճերի միջաձողեր (էլեկտրականºթյºն). 
փրկարարական ցանցեր. ցանցեր դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
հրդեհների ազդանշանիչներ. լºսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շչակներ. 
տեսածրիչներ (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորºմ). բանական հեռախոսներ. 
բանական քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրալարերի միացºմներ. 
էլեկտրական միացºմներ. գծային միակցիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. սոնոմետրեր. 
լºսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրºթյºններ. էլեկտրական դիմա-
դրºթյºններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկտրա-
դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտաչափներ. 
արբանյակներ գիտական հետազոտºթյºնների 
համար. դժբախտ պատահարներից անձնական 
պաշտպանºթյան միջոցներ. ºսºցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
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կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակաշլացնող 
լºսապաշտպան ապակիներ. օպտիկական 
ապակի. դյºրակիր տարածաընդºնիչ ներ. 
ծավալադիտակներ. լºսանկարչական ապա-
րատների կանգնակներ. պարբերադիտակներ. 
հրդեհային նավեր. սºլֆիտաչափեր. 
պայºսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացºցիչներ (լºսանկարչºթյºն). 
գնդոլորտաչափներ. ինտեգրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. 
ավտոկայանատեղերի վճարվող ժամանակի 
հաշվիչներ. փոխադրամիջոցների անցած 
տարածºթյան հաշվիչներ. պտºյտների 
քանակի հաշվիչներ. համրիչներ. ժամանա-
կաչափ սարքեր (ավազի ժամացºյցներ) ձվի 
եփման համար. սակահաշվիչներ. ստորջրյա 
լողի համար նախատեսված ականջի 
տամպոններ. դարձաչափներ. հեռºստա-
ցºյցներ. հեռագրասարքեր (ապարատներ). 
աստղադիտակներ. հեռºստահºշարարներ. 
հեռատիպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառºթյամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. ջերմա-
պահպանիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). տոնարմներ 
նվագարկիչների համար. տոտալիզատորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
գծանկյºնաչափներ (չափիչ սարքեր). կերպա-
փոխիչներ (էլեկտրականºթյºն). բարձրացնող 
կերպափոխիչներ. նախազգºշացնող եռան-
կյºններ անսարք փոխադրամիջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչների համար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառºթյամբ 
լºսավորման համար օգտագործվողների. 
մազական խողովակներ. նեոնային 
խողովակներ ցºցանակների համար. Պիտոյի 
խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսափողեր. ցºցիչներ. 
քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 

ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ºժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. 
հավասարակշռման համար սարքեր. տեսա-
գրանցման համար սարքեր. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. հաշիվների 
դºրսգրման սարքեր. սարքեր մագնիսական 
ժապավենի վրա գրանցման համար. սարքեր 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
համար, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. սարքեր երկաթºղային 
փոխադրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապահովման համար. տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
հափշտակºմը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
ժապավենը կտրող սարքեր. լºսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կºտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կºտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և 
հարմարանքներ կինոֆիլմերի (կինոժա-
պավենների) մոնտաժման համար. կաթոդային 
սարքեր կոռոզիայից պաշտպանելº համար. 
կոմºտացման սարքեր (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր). պաշտպանական 
ազդասարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարºմապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախºղային ազդասարքեր, 
բացառºթյամբ պայթºցիկների. տագնապային 
ազդասարքեր. գºմարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվºթյան մշակման 
սարքավորանք). ջերմºթյան կարգավորման 
սարքեր. լºսապատճենահանման սարքեր 
(լºսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
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մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
համար. շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մºլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լºսանկարչºթյºն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լºսանկարչºթյան 
մեջ օգտագործվող զտիչներ ºլտրա-
մանºշակագºյն ճառագայթների համար. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. 
լºսանկարչական սարքեր. լºսափայլարկիչներ. 
լºսափականակներ. լºսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լºսաչափներ. իմպºլսային 
լºսանկարչական լºսավորիչներ. լºսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լºսա-
խոշորացºցիչներ. փակող շերտով 
լºսա տարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակների 
համար. ակնոցների պատյաններ. քթակնոց-
ների պատյաններ. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
լºսանկարչական ապարատների º 
պարագաների համար հատºկ պատյաններ. 
լաբորատոր քրոմատագրիչներ. ժամանա-
կագրիչներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
լաբորատոր կենտրոնախºսակներ. քթակ-
նոցների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. կարկիններ 
(չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. ցºցակային 
ժամացºյցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ 
դյºրատար համակարգիչների համար. պաշտ-
պա նական հակահրդեհային պատյաններ. 
չիպեր (ինտեգրալային սխեմաներ). 
ձևանմºշներ (չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. 
օդերևºթաբանական զոնդ-փչագնդեր. լºյսի 
կետային աղբյºրների մոնտաժման դողեր. 
ասբեստային առաջակալներ հրշեջների 
համար. հրդեհային ճկափողեր. սպորտսմենների 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շարժական 
հեռախոսների փոկեր. ակնոցների º 
քթակնոցների փոկեր. լºսանկարչական 
ապարատների կալաններ. կոմºտացիոն 
վահաններ. բաշխիչ վահաններ (էլեկտրա-
կանºթյºն). էկրաններ (լºսանկարչºթյºն). 
բանվորի դեմքի պաշտպանիչ էկրաններ. 

պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ֆլºորեսցենտող 
էկրաններ. լºսակայացºյցներ (լºսավորºթյան 
չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. գալվա-
նական տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգա-
չափներ. խարիսխներ (էլեկտրականºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնաբºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. 
ջերմային կºտակիչներ. հակասառցա-
պատիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
թորիչ ապարատներ. ջրազերծման 
ապարատներ. հիդրոմերսºմով լոգանքի 
ապարատներ. ախտահանման ապարատներ. 
օդի հոտազերծման ապարատներ. արևայրºքի 
ապարատներ (սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի 
իոնացման ապարատներ. սºրճը բովելº 
ապարատներ. ըմպելիքների սառեցման 
ապարատներ. լվացման սենյակներºմ ձեռքերի 
չորացման ապարատներ. մրգերի չորացման 
ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և 
կայանքներ. սառցարանային ապարատներ. 
չորացման ապարատներ. վառարանների 
մետաղական ամրաններ. վառարանների 
սառեցման բաքեր. կենտրոնական ջեռºցման 
համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրա-
ջեռºցիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. վաննաներ. հիդրոմերսºմով 
վաննաներ (անոթներ). նստովի վաննաներ. 
էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփºրներ. 
սառնարանային ցºցափեղկեր. ջերմային 
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ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. ջրատա-
քացºցիչներ (ապարատներ). արտաքնոցների 
ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհանոցների 
օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, բացա-
ռºթյամբ մեքենաների մասերի. ացետիլենային 
գեներատորներ. ջրածորաններ. այրոցներ, 
հրածորաններ. ացետիլենային այրոցներ. 
բենզինային հրածորաններ. գազայրոցներ. 
լամպերի այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբո-
րատոր հրածորաններ. յºղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնº ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնº տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. ցնցºղ-
ներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-
փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռºցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լºյսի ջահային աղբյºրներ. 
ցնցղախցիկներ. թºրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռºցիչներ 
(կալորիֆերներ). սառնարանի խցիկներ. 
սենյակային բºխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման 
տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափºյրներ շոգեջեռºցման կայանքների 
համար. պահեստարաներºմ մակարդակի 
կարգավորման կափºյրներ. ջերմապահպանիչ 
կափºյրներ (ջեռºցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռºցºմ). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների օդորա-
կիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռºցման կաթսաներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմºղի խողովակների համար. դյºրատար 
դարբնոցներ. մանղալներºմ օգտագործվող 

լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյºնավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցºցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յºղային լամպեր. 
անդրամանºշակագºյն ճառագայթման լամ-
պեր, բացառºթյամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. հանքափորերի 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. ջահեր. 
մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. ջրման 
և ոռոգման գյºղատնտեսական մեքենաներ. 
մանրէազերծման միանգամյա պարկիկներ. 
բազմաֆºնկցիոնալ եփող սարքեր. ոտքերի 
տաքացման էլեկտրական մºֆտաներ. 
վաննաների ջեռºցիչներ. արդºկների 
տաքացºցիչներ. ընկղմվող ջեռºցիչներ. 
գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային 
պոմպեր. էլեկտրական լամպերի թելեր. 
լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային թելեր. 
շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի լºսա-
վորվող համարներ. ջեռºցիչներ. փոխա-
դրամիջոցների ապակիների ջեռºցիչներ. տաք 
օդով բաղնիքների սարքավորանք. լոգա-
սենյակների սարքավորանք. վառարանների 
բեռնման սարքավորանք. թրծավառարանների 
սարքավորանք (հենարաններ). շոգե-
բաղնիքների սարքավորանք. սառնարանային 
սարքավորանք և կայանքներ. էլեկտրա-
տաքացմամբ ծածկոցներ, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. գործվածքների շոգեմշակիչներ. 
լամպերի անդրադարձիչներ. փոխա-
դրամիջոցների անդրադարձիչներ. օջախներ. 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգեարտադրիչ-
ներ, բացառºթյամբ մեքենաների մասերի. 
պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սºրճի 
էլեկտրական լºծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռºցման սարքեր). հացաբºլկեղենի 
վառարաններ. խºղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
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վառարաններ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբºժական վառարաններ. վառա-
րաններ, բացառºթյամբ լաբորատոր 
վառարանների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռºցման կաթսաների 
սնºցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացºցիչներ. ակվա-
րիºմների տաքացºցիչներ. ակվարիոմների 
լºսատºներ. էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. մանրէազերծ 
սենյակներ (սանիտարական կայանքներ). 
ջրառման սարքեր. հոտազերծման սարքեր, 
բացառºթյամբ անձնական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սննդի մնա-
ցºկների ջրազերծման սարքեր. ծխահարման 
սարքեր, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
գազերի մաքրման սարքեր. յºղերի մաքրման 
սարքեր. սոսնձի տաքացման սարքեր. կերերի 
չորացման սարքեր. ջրի զտման սարքեր. օդի 
մաքրման սարքեր և մեքենաներ. սառºյցի 
արտադրման սարքեր և մեքենաներ. սառեցման 
սարքեր և կայանքներ. սննդամթերքի 
ջերմամշակման սարքեր և կայանքներ. 
լºսավորման սարքեր և կայանքներ. սանիտա-
րատեխնիկական սարքեր և կայանքներ. 
խոհանոցային տաքացման սարքեր. 
փոխադրամիջոցների լºսավորման սարքեր. 
լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. պինդ, 
հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 

հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա լºսար-
ձակներ. ջրմºղի ծորակների միջադիրներ. 
ռադիատորներ (ջեռºցման). կենտրոնական 
ջեռºցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտա-
հանիչ նյºթերի բաշխիչներ արտաքնոցների 
համար. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսºարներ). լºսացիրներ. միջºկային 
ռեակտորներ. ջերմºթյան վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվºար ներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա-
կադիր լºսատº. առաստաղի լºսամփոփներ. 
զºգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող 
սարքերի լºսավորման համակարգեր. 
էլեկտրական արագ եփող սարքեր 
(ավտոկլավներ). գազազտիչներ (գազի կայանք-
ների մասեր). լամպի ապակի. մանրէազերծիչ-
ներ. ջրի մանրէազերծիչներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. օդաչորանոցներ. լվացքի 
էլեկտրական չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. 
ածիկի չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացառºթյամբ մեքե-
նաների մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ լºսավորման 
համար. լամպերի խողովակներ. լյºմինես-
ցենտային խողովակներ լºսավորման համար. 
խողովակներ (սանիտարատեխիկական համա-
կարգերի մասեր). ջեռºցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռºցման կաթսաների 
խողովակներ. զºգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռºցման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգա րանակոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. 
լոգասենյակների սանիտարատեխնիկական 
կայանքներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկային 
վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների 
դանդաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
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ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºցման 
կայանքներ. ջեռºցման կայանքներ 
փոխադրամիջոցների համար. տաք ջրով 
աշխատող ջեռºցման կայանքներ. 
պոլիմերացման կայանքներ. ջրամա տակա-
րարման համակարգերի կայանքներ. ջահավոր 
կայանքներ նավթարդյºնաբերºթյան համար. 
մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. 
ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիºմների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆºրնիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. 
քարշի կարգավորման ձգափականներ 
(ջեռºցºմ). սառնապահարաններ. սառցա-
պահարաններ. վառելիքային ջերմօգտա-
գործիչներ. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռºցիչ տարրեր. 

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյք-
ներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքե-
նաներ և գրասենյակային պիտºյքներ 
(բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական 
նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռºթյամբ սարքավորºմների). պլաստմասսայե 
նյºթեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստաթղթերի 
մակաշերտման համար. բազմացման ապա-
րատներ. ատլասներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
թղթե ժապավեններ.սեղանի թղթե սպիտա-
կեղեն. տոմսեր. բլանկներ. ծանºցման 
բլանկներ (թղթագրենական պիտºյքներ). 
նոթատետրեր. բլոկնոտներ (թղթագրենական 
պիտºյքներ). բլոկնոտներ նկարելº, գծագրելº 
համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ գրենական պիտºյքներ 
պահելº համար. բրոշյºրներ. բºկլետներ. 
թղթե թերթեր (թղթագրենական պիտºյքներ). 
մոմած թºղթ. թºղթ գրանցող սարքերի համար. 
թºղթ ռենտգենյան նկարների համար. թºղթ 
էլեկտրասրտագրիչների համար. բºրա-
վետացված կամ ոչ բºրավետացված թºղթ 
պահարանների արկղերի համար. թºղթ 
փայտազանգվածից. թºղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
գրասենյակային թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. 
փոստային թºղթ. լºսավորվող թºղթ. սºան 
թºղթ չինական նկարչºթյան և գեղագրºթյան 
համար. զºգարանի թºղթ. թºղթ 
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փաթեթավորման համար. զտիչ թºղթ. թղթյա 
ծծաններ. տեղեկատվական տեղեկագրեր. 
գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, 
բացառºթյամբ ատամնաբºժºթյան մեջ 
օգտագործվողների. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցանակներ. ձևվածքներ կարի համար. 
թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. հեկտո-
գրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբºսներ. 
գծագրատºփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջºկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(թղթագրենական պիտºյքներ). բռնիչներ 
մատիտների համար. բռնիչներ կավիճների 
համար. բռնիչներ էջերի համար. բռնիչներ չեկի 
գրքºյկների համար. բռնիչներ դրոշմների 
(կնիքների) համար. տրամագրեր. փորա-
գրանկարների գրատախտակներ. գրատախ-
տակներ քարեգրիչներով գրելº համար. 
դպրոցական գրատախտակներ.  գրաշարային 
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտարա-
րºթյºնների համար.  կրկնապատկող սարքեր.  
դակիչներ (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե տարաներ սերºցքի համար. ամսագրեր 
(պարբերական հրատարակºմներ). սեղմակներ 
թղթադրամների համար. սեղմակներ 
գրացºցակային քարտերի համար. սեղմակներ 
գրիչների համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրºթյºն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրºթյան համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակºմներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) 
թղթագրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 

մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարաթղթե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). աշխարհա-
գրական քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի 
գրառման համար. հավաքաքարտեր, բացա-
ռºթյամբ խաղերի համար նախատեսվածների. 
ծակոտաքարտեր ժակքարդի մանածա-
գործական հաստոցների համար. կատալոգներ. 
կոճեր ներկող ժապավենների համար. թղթե 
կաշպոներ. վրձիններ նկարելº համար. 
վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ գրելº 
համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ (սոսինձ) 
թղթագրենական կամ կենցաղային նպա-
տակներով օգտագործման համար. օսլայի շրեշ 
(սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. թղթա-
գրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). տºփեր 
դրոշմների (կնիքների) համար. ստվարաթղթե 
կան թղթե տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցա-
կան պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
ժապավեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակ ներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեն ներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող ժապա-
վեններ. ներկող ժապավեններ տպիչների 
համար.  կպչºն ժապավեններ թղթագրե նա -
կան կամ կենցաղային նպատակներով օգտա-
գործման համար. ինքնասոսնձվող 
ժապա վեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծագրական քանոններ. քառանիստ 
գծագրական քանոններ. թռºցիկներ. թղթե 
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կամ պլաստիկ կլանող թերթեր սննդամթերքի 
փաթեթավորման համար. որպես 
փաթեթավորման նյºթ օգտագործվող թղթե 
կամ պլաստիկ թերթեր խոնավºթյան 
հսկողºթյան համար. վիսկոզե թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյºլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջակավոր թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռածրարման համար. 
պողպատյա տառեր. տպագրական տառաշարեր 
(թվային և տառային). վիմագրիչներ. արկղեր 
ներկերի համար. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. փոստային դրոշմանիշեր. 
պլաստիկ զանգվածներ ծեփման համար. 
տպագրական գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման 
նյºթեր. ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. 
կազմարարական նյºթեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյºրատար տպագրական 
հավաքածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-

դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տºշով գրելº համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածºկներ ծեփման համար. գրչատºփեր. 
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելº համար (գրասենյակային պիտºյքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. կնիքներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքներ 
կնքամոմի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով սկավառակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար. սկºտեղներ նամակագրºթյան համար. 
սկºտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ 
լºսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելº 
համար. թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ 
դրոշմակների համար. կպչºն զոլեր կազմերի 
միացման համար (կազմարարական գործ). 
ձեռքի թղթե սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր 
փաստաթղթերի վերարտադրման մեքենաների 
համար. ներկով պատելº շերտեր բազմաց նող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար| 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային 
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նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմա-
նկարներ. ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. 
թանաքի սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 
բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործºթյºններ. ազդագրեր. տպա-
գրական կարգացºցակներ. գրանցա-
մատյաններ. տպագրական ռեգլետներ. 
մատյաններ. ռետիններ ջնջելº համար. 
գրասենյակային ռետինե օղակաձև կալիչներ. 
գծագրական ռեյսշինաներ (Т-աձև քանոններ). 
գրաֆիկական վերարտադրºթյºններ. 
գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). թղթե 
անձեռոցիկներ շպարի հեռացման համար. 
թղթե կոսմետիկական անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցատախտակներ հայտարարºթյºնների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական ապրանքներ. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական սրիչներ մատիտների 
համար. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). տրաֆարետներ (նախշակա-
ղապարներ) նկարչºթյան համար. 
ստվարաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 

խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-
ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտºյքներ). լºսափորագրանկարներ. լºսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետների համար. կտավներ նկարների 
համար. գºնավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք 
ºղղºմներ կատարելº համար (հելիոգրաֆիա). 
թանաք. թանաքամաններ. գծանկարներ 
(կապտապատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. 
շաբլոններ ջնջելº համար. գնդիկներ 
գնդիկավոր գրիչների համար. պահարաններ 
գրասենյակային  պիտºյքների համար 
(գրասենյակային սարքավորºմ). տպագրական 
տառեր. հասցեներով դրոշմներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկար-
ներ). պիտակներ, բացառºթյամբ մանածա-
գործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծºծման, խցման 
և մեկºսացման նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
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թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
կրելº համար. դրամապանակներ. այցե-
քարտերի պատյաններ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի 
կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե 
մասեր ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառºթյամբ մաքրման 
համար օգտագործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբագործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևա-
նոցների կամ արևային հովանոցների 
համար. հիմնակմախքներ կանացի պայº-
սակների համար. քարտապանակներ 
(դրամապանակներ). կաշվե կամ կաշվե-
ստվարաթղթե պայºսակներ. կաշվե կափºյր-
ներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
կաշվեստվարաթºղթ. կաշվե պատյաններ 
զսպանների համար. օղակներ հովանոցների 
համար. կաշվե տºփեր բոլորագլխարկների 
համար. կաշվե կամ կաշվեստվարաթղթե 
տºփեր. ֆիբրե տºփեր, ֆիբրե սնդºկներ, ֆիբրե 
արկղեր. քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ºղղանկյºն մեջքակաշի-
ներ (կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ երշի-
կեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիա-

սարքեր). մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտե սական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայº սակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական 
կառºցվածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
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ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ). խծºծման նյºթեր 
(բացառºթյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանա-
ծագործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տոնածառի 
զարդեր. 

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 

սննդային յºղեր և ճարպեր.
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բºյսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառºթյամբ գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառա-
յº թյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). 
վարձակալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների ցºցա-
դրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրառºմ 
(գրասենյակային ծառայºթյºններ). հասա-
րակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկատվºթյºն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն և 
խորհրդատվºթյºն (ապրանքային սպա-
ռողական տեղեկատվºթյºն). հետա զոտº-
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թյºններ    գործարարºթյան    ասպա րեզºմ. 
կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. 
հետա զոտºթյºններ շºկայավարման 
ասպա րեզºմ. աշխատակիցների հաս-
տիքի համալրºմ. խորհրդակցºթյºն 
գործա րարºթյան կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման վերա-
բերյալ. խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
աշխատակիցների կառավարման վերաբեր-
յալ. մասնագիտական խորհրդակցºթյºն 
գործա րա րºթյան ասպարեզºմ. գովազդի 
մակետավորºմ. շºկայավարºմ. գործերի 
կառավարºմ ստեղծագործական գործա րա-
րºթյան ասպարեզºմ. գործերի կառավարºմ 
սպորտի ասպարեզºմ. կենսագրºթյան հակիրճ 
գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց համար. 
մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). գովազդային 
նյºթերի թարմացºմ. տեղեկատվºթյան 
թարմացºմ և պահºմ տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներºմ. տեքստի մշակºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրºթյան կազմակերպºմ երրորդ 
անձանց համար. նորաձևºթյան ցºցա-
դրºմների կազմակերպºմ գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառ-
ների կազմակերպºմ առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցºցափեղկերի 
ձևավորºմ. գովազդային նյºթերի 
ձևավորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահատºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայ-
լերºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական 
ձեռնարկºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացºմ բոլոր զանգվածային 

լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի 
նպատակով. տնտեսական կանխատեսºմ. 
աճºրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոց ների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատրաստºկների և բժշկական նշանակºթյան 
նյºթերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և ապա-
րատների վարձºյթ.  գովազդային ժամանակի 
վարձºյթ զանգվածային լրատվամիջոցներºմ. 
գովազդային նյºթերի վարձºյթ. գովազ-
դային վահանակների վարձºյթ. առև-
տրային ավտոմատների վարձºյթ. 
առև տրային վաճառասեղանների վարձºյթ, 
առևտրային ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. 
լºսապատճենման սարքավորºմների վարձºյթ. 
գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներºմ. տեղեկºթյºններ գործ-
նական գործարքների մասին. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներºմ 
տեղեկա տվºթյան համակարգºմ. խորհրդակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 
մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստավորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործարարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
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առևտրային կառավարºմ երրորդ անձանց 
համար. առևտրային նախագծերի կառավարºմ 
շինարարական նախագծերի համար. 
ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարºմ. ծառա յºթյºններ 
հասարակական հարաբերº թյºնների ոլորտºմ. 
մանեկենների ծառայºթյºններ ապրանքների 
գովազդի կամ խթանման համար. մեքենագրա-
կան ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղա փոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտա րարագրերի ներկայացման ծառայº-
թյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր սեղմման 
համար», PPC ծառայºթյºններ.  քարտº-
ղարների ծառայºթյºններ. մատակարարման 
ծառայºթյºններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնºմ և ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովºմ). սղագրիչների 
ծառայºթյºններ. ենթակապալառºի ծառա-
յºթյºններ (առևտրային աջակցºթյºն). 
հեռախոսային պատասխանիչների ծառա-
յºթյºններ բացակա բաժանորդների 
համար. լºսապատճենման ծառայºթյºներ. 
գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի 
հետ գործառնºթյºններով զբաղվող 
գործակալºթյºններ. ֆինանսական վերլº-
ծºթյºն. բնակարանների վարձºյթ. 
անշարժ գºյքի վարձºյթ. գրասենյակների 
վարձºյթ (անշարժ գºյք). ագարակների և 
գյºղատնտեսական ձեռնարկºթյºնների 
վարձºյթ. ֆինանսական վարձºյթ. 
խնայողական բանկեր. բնակարանային 
բյºրոներ (անշարժ գºյք). վարձավճարի 
գանձºմ.  ճանապարհորդական վճարագրերի 
դºրսգրºմ. վարկաքարտերի դºրսգրºմ. 
արժեթղթերի դºրսգրºմ. ներդրºմների 
կատարºմ. ապահովագրºթյան հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական տեղե-
կատվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահովագրºթյան 

հարցերով խորհրդակցºթյºն. ֆինանսական 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. պարտքերի 
հարցերով խորհրդատվºթյºն. բորսային 
գնանշºմներ. գրավադրմամբ վարկավորºմ. 
առևտրաարդյºնաբերական գործºնեºթյան 
լիկվիդացºմ (ֆինանսական ծառայºթյºններ). 
միջնորդºթյºն. ֆինանսական կառավարºմ. 
դրամի փոխանակºմ. բանկային հեռա-
սպասարկºմ. հաշվեքարտերով սպասարկºմ. 
վարկաքարտերով սպասարկºմ. գործո-
նային գործառնºթյºններ. դրամի և ստորա-
գրºթյºնների հավաքման կազմակերպºմ. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպºմ.  հնաոճ իրերի գնահատºմ. 
թանկարժեք իրերի գնահատºմ. անտառի 
ֆինանսական գնահատºմ. նամականիշների 
գնահատºմ. անշարժ գºյքի գնահատºմ. 
դրամագիտական առարկաների գնահատºմ. 
արվեստի գործերի գնահատºմ. բրդի 
ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատºմ. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգºմ 
դրամական միջոցների փոխանցºմ. երաշխա-
վորºթյºն. բորսային միջնորդºթյºն. անշարժ 
գºյքի գործառնºթյºնների ընթացքºմ 
միջնորդºթյºն. ածխածնային վարկերի 
իրացման ընթացքºմ միջնորդºթյºն. 
ապահովագրºթյան ընթացքºմ միջնոր-
դºթյºն. փոխատվºթյºնների տրամադրºմ.  
գրավով փոխատվºթյºնների տրամադրºմ. 
վեբ-կայքերի միջոցով ֆինանսական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ. վճարա-
գրերի իսկºթյան ստºգºմ. հիմնադրամների 
ներդնºմ. բարեգործական միջոցների 
հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվան դºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահո-
վագրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 
գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
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վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) ծառա-
յºթյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 
միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձºների 
ծառայºթյºններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայºթյºններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայºթյºններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայºթյºններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնºմ. ֆինանսավորºմ. 
անկիզելի պահարաններºմ պահպանºմ. 
արժեքների պահպանºմ. հարկային 
փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքա-
վորºմների տեղակայºմ. ասֆալտապատºմ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատºմ. հորատանցքերի հորատºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնºմ. ամբողջºթյամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնºմ. հագºստի վերականգնºմ, 
հագºստի նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
կան անագապատºմ. շինարարական փայտա-
մածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական 
աշխատանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 

մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. 
շինºթյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձºյթ. էքսկավատոր-
ների վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա   ծածկի աշխատանքներ. ներկա-
րարական աշխատանքներ. ատաղձագոր ծա-
կան   աշխատանքներ.   վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխա տանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականքների 
նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ.  
կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
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կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյºնա-
բերական ձեռնարկºթյºնների կառºցºմ. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառºցºմ. կառºցºմ և շինարարºթյºն. 
նավաշինºթյºն. շենքերի մաքրºմ (ներքին). 
փողոցների մաքրºմ. մակաբºյծների, 
բացառºթյամբ գյºղատնտեսական վնասա-
տºների, ոչնչացºմ. անիվների հավասա-
րակշռման ծառայºթյºններ. արհեստական 
ձնածածկի ստեղծման ծառայºթյºններ. 
լվացքատների ծառայºթյºններ. դռների 
և լºսամºտների տեղադրºմ. ոռոգման 
սարքերի տեղադրºմ և վերանորոգºմ. 
վերելակների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
ջեռºցման սարքավորºմների տեղադրºմ և 
նորոգºմ. պաշտպանական ազդասարքերի 
տեղադրºմ և նորոգºմ. վառարանների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. հեռախոսների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի լավորակման 
սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. հրշեջ 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն. նորº-
թյºնների տպագրման գործակա լºթյºններ. 
անլար հեռարձակºմ. հեռºստա տեսային 
հեռարձակºմ. մալºխային հեռºստա-
հեռարձակºմ. հաղորդագրºթյºնների 
էլեկտրո  նային տախտակ (հեռահա ղորդա-

կցական ծառայºթյºններ). տեղեկատվºթյºն 
հեռակառավարման կապի հարցերով. 
համացանց մºտքի ապահովºմ.  տվյալների 
հիմնապաշարներ մºտքի ապահովºմ. 
համացանցºմ  քննարկման ֆորºմներ 
մºտքի ապահովºմ. համացանցին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովºմ. հեռա-
հաղորդակցական   ալիքների տրամա  դրºմ  
հեռºստախանºթների ծառայºթյºն ների 
համար. շնորհավորական բացիկների առցանց 
փոխան ցºմ. հաղորդագրºթյºնների փոխան-
ցºմ. հաղորդագրºթյºնների և պատկերների 
փոխանցºմ   համակարգչի    միջոցով. հեռա գրերի  
փոխանցºմ. թվային ֆայլերի փոխ անցºմ. 
էլեկտրոնային փոստ. առցանց ֆորºմ-
ների տրամադրºմ. Տեսակոնֆերանսների 
համար կապի ծառայºթյºնների տրամա-
դրºմ. հաղորդագրºթյºններ փոխան-
ցող սարքերի վարձºյթ. համացանց մºտքի 
ժամանակի վարձºյթ. մոդեմների վար-
ձºյթ. հեռահաղորդակցական կապի 
համար նախատեսված սարքավորºմների 
վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալների 
կիրառմամբ. արբանյակային կապ. 
հեռագրական կապ. հեռախոսային 
կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային 
ծառայºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների կիրառ-
մամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. բաժա  -
նորդային հեռագրային ծառայºթյºն ներ. 
ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. երթºղման   
և միացման հեռահաղորդակցական ծառա-
յºթյºններ. տվյալների հոսքի փոխանցման 
ծառայºթյºններ. հեռագրային կապի տրա-
մադրման ծառայºթյºններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի 
ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական 
և մշակºթային միջոցառºմների կազմակեր-
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պºմ. նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ 
(ºսº ցºմ). սպորտային հրապարակների 
վարձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. գրքերը 
տºն տրամադրող գրադարաններ. զվար-
ճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկական 
դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլախաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղեկա տվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինոս-
տºդիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմներ). 
գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. հրատարա-
կºթյºնների մակետավորºմ, բացառºթյամբ 
գովազդայինների. մանրալºսապատճե նºմ. 
տեսագրºթյºնների մոնտաժºմ. հեռºստա– 
և ռադիոծրագրերի արտադրºթյºն. 
երաժշտա սրահներ. երաժշտºթյան ստեղ-
ծºմ. ինտերակտիվ խաղերի տրամադրºմ 
համակարգչային ցանցի միջոցով. ինտեր-
ակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող հրապա-
րակºմների տրամադրºմ. հոգևոր կրթºթյºն. 
մարմնամարզºթյան ºսºցºմ. հեռակա 
ºսºցºմ. գործնական հմտºթյºնների 
ºսºցºմ (ներկայացºմ). պարահանդես-
ների կազմակերպºմ. ցºցահանդեսների 
կազմա կերպºմ մշակºթալºսավորական 
նպատակ ներով. ժամանցի կազմակերպºմ. 
ºսºմնազրºյցների կազմակերպºմ և անց-
կացºմ. կոնգրեսների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. կոնֆերանսների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. համերգների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպºմ և անցկացºմ (ºսºցºմ). 
սեմինարների կազմակերպºմ և անցկացºմ. 
սիմպոզիºմների կազմակերպºմ և անց-
կացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ 
(ºսºցողական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  սպոր-
տային մրցºմների կազմակերպºմ. մասնա-

գիտական կողմնորոշºմ (խորհրդատվºթյºն 
կրթºթյան կամ ºսºցման հարցերով). 
զվարճանքի զբոսայգիներ. թարգմանºթյºն 
ժեստերի լեզվից. հեռºստատեսային 
ժամանցային ծրագրեր. շարժական գրադա-
րաններ. մասնագիտական վերապատրաստºմ. 
չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի տրամադրºմ. 
չբեռնվող առցանց երաժշտական ֆայլերի 
տրամադրºմ. սարքավորºմների տրամադրºմ 
կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրºմ. սպորտային սարքավորºմների 
տրամադրºմ. խաղասրահների ծառայº-
թյºնների տրամադրºմ. կինոդահլիճների 
ծառայºթյºնների տրամադրºմ. թատերա-
կանացված ներկայացºմներ. թատերական 
ներկայացºմներ. ֆիթնես-դասերի անց-
կացºմ. քննºթյºնների անցկացºմ. 
սպորտային մրցºմների ծրագրավորºմ. 
կինոֆիլմերի արտադրºթյºն, բացառºթյամբ 
գովազդային հոլովակների. ձայնային 
սարքավորºմների վարձºյթ. տեսախցիկ-
ների վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. 
դեկորացիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. 
կինոֆիլմերի վարձºյթ. խաղային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային 
սարքավորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական 
դեկորացիաների վարձºյթ. հրապարակºմ 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, 
բացառºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազմա կերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 
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ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթադաս-
տիարակչական ծառայºթյºններ. նվագա-
խմբերի ծառայºթյºններ. թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. սցենարների գրման 
ծառայºթյºններ. տոմսերի տարած-
ման ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). 
կրկնºսºյցների, ºսºցիչների ծառայºթյºններ 
(ºսºցºմ). սպորտային ճամբարների 
ծառայºթյºններ. ձայնագրման ստºդիաների 
ծառայºթյºններ. բանավոր թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. դպրոցների ծառայºթյºն-
ներ (կրթºթյºն). նախադպրոցական 
հաստա տºթյºններ (դաստիարակºթյºն). 
լºսա նկարչºթյºն. ֆոտոռեպորտաժներ. 
կրկես ներ. գիշերօթիկ դպրոցներ. շոº ծրա-
գրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ  և  հետազոտºթյºն ներ և 
դրանց հետ կապված մշակºմներ. արդյºնա-
բերական վերլºծºմներ և հետազոտºթյºն ներ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակºմ և կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անասնաբºժական ծառայºթյºններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառայº-
թյºններ. երեխաների որդեգրման գործա-

կալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահարանների վարձºյթ. զմռսºմ. թաղ-
ման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմաբանական հետազոտºթյºններ. իրավա-
բանական հետազոտºթյºններ. անվտան-
գºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
մտավոր սեփականºթյան հարցերով 
խորհրդակ ցºթյºն. իրավաբանական 
անձանց համար մտավոր սեփականºթյան 
բնագավառºմ վերահսկºմ. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկºմ. 
դիակիզºմ. մտավոր սեփականºթյան 
լիցենզավորºմ. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորºմ (իրավաբանական ծառայº-
թյºններ). կրոնական հավաքների կազմա-
կերպºմ. գաղտնափականքների բացºմ. 
քաղաքացիական պաշտպանºթյºն. հարսա-
նեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ և 
կազմակերպºմ. կորած մարդկանց որոնºմ. 
դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի 
կենդանիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի 
արտադատարանային լºծման ծառայº-
թյºններ. գողոնի տեղորոշման ծառայº-
թյºններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացակայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակվելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծման 
ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան 
ծառա յºթյºններ. հասարակական ցանցերի 
առցանց ծառայºթյºններ. թիկնապահների 
ծառայºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151669  (111) 25011
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է 
նարնջա գºյն գºյնով:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերա-
կան և գիտական նպատակներով, 
լºսանկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, 
այգեգործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. 
կրակմարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական նպատակ-
ներով օգտագործելº համար.

դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքա-
յºմից պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. 
խածանյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 
քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդա-
նիների համար. մանկական սնºնդ. սպեղա նա-
լաթեր, վիրակապման նյºթեր. ատամնա լցման և  
ատամների  ծեփապատճեններ  պատրաս տելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաս տºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ և 
շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր ռելսº-
ղիների համար. մետաղյա ճոպաններ և 
լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյºղատնտեսական 
գործիքներ, բացառºթյամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկºբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
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կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապա-
տասխանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. 
ալեհավաքներ. հակակաթոդներ. ապերտա-
չափներ (օպտիկական). բարձրահաճախական 
սարքավորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, 
բացառºթյամբ բժշկականների. հեռակա-
ռավարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթºղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրա դինա-
միկական սարքավորանք ազդանշան ների 
հեռակառավարման համար. հետևման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
շնչառական ապարատներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան ապարատների. 
սարքեր և սարքավորºմներ ռենտգենյան 
ճառագայթման գեներացման համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. կոմºտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապա-
րատներ. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լºսապատճենման ապա-

րատներ. առկայծող լºսաազդանշանային 
ապարատներ. տարածադիտական ապա-
րատներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. լºսահեռա-
գրային ապարատներ. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. թթºների 
խտաչափներ, թթվաչափներ. խտաչափներ 
աղային լºծºյթների խտºթյան որոշման 
համար. թթվաչափներ կºտակչային 
մարտկոցների համար. գազախտաչափներ. 
լºսատº բակեններ, լºսատº ազդալողաններ. 
կºտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). բետա-
տրոններ. հեռադիտակներ. ապրանք ների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկտիվն երի 
լºսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնի սական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողºթյան բլոկներ համակար գիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. 
նºյնականացման մագնիսական ապա-
րանջաններ. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկա-
րարական ազդալողաններ. ցºցիչ 
ազդալողաններ. բºսոլներ, կողմնացºյցներ. 
վակººմաչափներ. էլեկտրոլիտային գºռեր. 
փոփոխաչափներ. վերնիերներ, նոնիºսներ. 
կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելº համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ 
լºսանկարչական ապարատների համար. 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի միացքներ (էլեկտրական). միկրոմետրի 
պտºտակներ օպտիկական սարքերի և 
սարքավորºմների համար. մածºցիկաչափներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
ալիքաչափներ. վոլտաչափներ. մեխանիկա կան 
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ցºցանակներ, մեխանիկական նշան-
ներ,լºսավորվող ցºցանակներ, լºսավորվող 
նշաններ. փակ անջատիչներ (էլեկտրական). 
հոսանքի ºղղիչներ. գազավերլºծիչներ. 
գազաչափներ (չափիչ սարքեր). գալվանա-
չափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևագրիչներ. խոնավաչափներ. 
ջրաչափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացºյց ոսպնյակներ). 
հոլոգրամներ. կորակառºցիչներ. բարձրա-
խոսներ. ծանրոցներ խորաչափների համար, 
ծանրոցներ զոնդերի համար. ծանրոցներ 
ºղղալարերի համար. հեռաչափներ. 
խտաչափներ. օպտիկական խտաչափներ. 
օպտիկական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լºսանկարչºթյºն). դիա-
սկոպներ. դիաֆրագմաներ (լºսանկարչº-
թյºն). խոսաձայնագրիչներ. ºժաչափներ. 
լºսարձակող դիոդներ (LED). դիսկետներ. 
ձայնագրման սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակներ. օպտիկական սկավառակներ. 
հաշվիչ սկավառակներ, լոգարիթմական 
շրջանաձև քանոններ, լոգարիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառա-
կավարներ. համակարգիչների սկավառա-
կավարներ սկավառակների ավտոմատ 
փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. հայտարա-
րºթյºնների էլեկտրոնային վահանակներ. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկակա-
րական բաճկոնակներ. նºյնականացման ջղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի 
սեղմակներ լողորդների և սºզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդա-
նշանային սարքեր). վթարային էլեկտրական 
զանգեր. դռան էլեկտրական զանգեր. 
ազդանշանային զանգեր. ձայնահաղորդիչներ. 
հայելիներ զննման աշխատանքների համար. 
լºսային կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման կամ ստºգման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցºցիչներ. ջերմաստիճանի ցºցիչներ. 
ինկºբատորներ մանրէական մշակաբºյսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 

սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
հարթաչափիչներ. օպտիկական ակնապա-
կիներով գործիքներ. տեղագրական գործիքներ. 
անկյºնաչափական գործիքներ. համակար-
գիչների ինտերֆեյսներ. իոնարարներ, 
բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման համար 
օգտագործվողների. կայծամարիչներ. համա-
ռանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամա-
չափարկիչներ. պարºրակային տրամաչա-
փարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի հիմնա-
կմախքներ. նºյնականացման մագնիսական 
քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լºսապատճենա-
հանող ապարատների համար. հիշողºթյան 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարºթյան համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լºսա-
թիթեղների կասետներ. ավտոմատ-
դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լºսա նկար չºթյºն). ինդºկտիվºթյան կոճեր 
(փա թºյթներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-
մագնիսների  կոճեր. լºսակայված կինոժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափºյրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականºթյºն). ծածկագրված քարտ-
բանալիներ. էլեկտրոնային գրքեր. 
էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի կոճակներ. 
մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լºսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ 
օղեր. օդաչºների հատºկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմºտատորներ. խտասկա-
վառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացºյցներ. 
համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյºրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
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հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ 
կոնասարքեր. ճանապարհային ազդա նշա-
նային կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). բաշխիչ տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). միացման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնա չափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լºսահավաք ոսպնյակներ. խորա-
չափների լոտեր. էլեկտրական մայրºղիներ. 
չափիչ գդալներ. խոշորացºյցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացºյցներ. մագնիս-
ներ. դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր 
ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղորդա-
լարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսակավորման մեքենաներ. նյºթերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. լաբորա-
տորիաների համար հատºկ կահºյք. ձայնա-
փողեր. դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. 

թաղանթներ (ակºստիկա). թաղանթներ 
գիտական սարքերի համար. մետաղա-
դետեկտորներ արդյºնաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշներով գործարկվող ապարատ ների 
մեխանիզմներ. կանխա վճա րային մեխա-
նիզմներ հեռºստացºյցների համար. փականի 
գործարկման մեխանիզմներ (լºսա-
նկարչºթյºն). մանրաչափներ. միկրոպրո ցե-
սոր ներ. մանրադիտակներ. մանրա  հա  տիչ ներ. 
միկրոֆոններ. մոդեմներ. շանթար  գելներ. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքա-
վորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). միացնող ագºյցներ մալºխների 
համար. ատամնապաշտպանիչներ. ոչ 
բժշկական նպատակներով ջերմաստիճանի 
կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ 
գºլպաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի պարº-
տակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղա լºսանկարչºթյան համար. ձվա-
դիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆի-
կացված պարիսպներ. սահմանափակիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). հագºստ դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտպանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
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աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակ ներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա-
նագրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ մեխա-
նիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասºյզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկºսատախտակներ. տպա-
գրական մեկºսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսված-
ների. սարքեր հեռավորական գրանցման 
համար. հեռավորºթյան չափման սարքեր. 
արագºթյան չափման սարքեր 
(լºսանկարչºթյºն). սարքեր կաշվի 
հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 
հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 

սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. օպտի-
կական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևºթաբանական 
սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար 
(հարթակային համակարգիչներ). արբանյա-
կային նավագնացական սարքեր. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ չափման 
սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- տեսային). 
պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի 
արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող 
չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. հեռա-
խոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանºթյան հաղորդիչներ. մեկºսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համահալ-
վածքներից հալºն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահովºմ). 
օպերացիոն ծրագրեր համակարգիչների 
համար. նվագարկիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվºթյան մշակման կենտրոնական 
հանգºյցներ). ձողեր ստորգետնյա ջրի աղբյºրի 
տեղադիրքի որոշման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակºթյºններ. բաշխիչ 
վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականºթյºն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-
տեսա սարքավորºմներ երեխային հետևելº 
համար. ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ 
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(հեռավորական կապ). ռադիոսարքեր. 
ռադիոընդºնիչներ փոխադրամիջոցների 
համար. հակահրդեհային ցրցայտիչներ. 
դիապոզիտիվների շրջանակներ. պատկերա-
ցանցեր լºսատպագրºթյան համար. դյºրա-
կիր ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լºսավորման կարգավորիչներ. լºսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտºյտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդºկտորներ (էլեկտրականºթյºն). 
լվացման ռեզերվºարներ (լºսանկարչºթյºն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգºթյան 
գոտիներ, բացառºթյամբ փոխադրամիջոցների 
նստատեղերի և սպորտային սարքավորանքի 
համար նախատեսվածների. ռենտգենա-
նկարներ, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. ռեո-
ստատներ. շնչադիմակներ օդի զտման համար. 
շնչադիմակներ, բացառºթյամբ արհեստական 
շնչառºթյան համար նախատեսվածների. 
թորանոթներ. բեկºմաչափներ. ռեֆրակ-
տորներ. ցանցեր էլեկտրական կºտակիչների 
թիթեղների համար. խոսափողեր. խոսափողեր 
բարձրախոսների համար. շաքարաչափներ. 
օպտիկական լºսատարներ (թելքային). 
լºսացºյցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սºլիչներ շներին հրահանգ տալº համար. 
ազդանշանային սºլիչներ. սեքստանտներ. 
ինդºկտիվºթյան կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրա կանºթյºն). փրկարարական ցան-
ցեր. ցանցեր դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանվելº համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լºսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ 
(տեղեկատվºթյան մշակման սարքավորºմ). 
բանական հեռախոսներ. բանական քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի 
միացºմներ. էլեկտրական միացºմներ. գծային 
միակցիչներ (էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. 
սոնոմետրեր. լºսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրºթյºններ. էլեկտրա կան 
դիմադրºթյºններ. սպեկտրագրիչ ներ. 
սպեկտրա դիտակներ. արագաչափներ. 
սպիրտաչափներ. արբանյակներ գիտական 
հետա զոտºթյºնների համար. դժբախտ 

պատա հարներից անձնական պաշտպա նº-
թյան միջոցներ. ºսºցողական ձայնատեսային 
միջոցներ. ռադիոհեռագրային կայաններ. 
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ակնոցների 
ապակիներ. հակաշլացնող լºսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյºրակիր 
տարածաընդºնիչներ. ծավալադիտակներ. 
լºսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սºլֆիտաչափեր. պայºսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացºցիչ ներ 
(լºսանկարչºթյºն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտե գրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. փոխա-
դրամիջոցների անցած տարածºթյան 
հաշվիչներ. պտºյտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացºյցներ) ձվի եփման համար. 
սակահաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար 
նախատեսված ականջի տամպոններ. դարձա-
չափներ. հեռºստացºյցներ. հեռագրասարքեր 
(ապարատներ). աստղադիտակներ. հեռºստա-
հºշարարներ. հեռատիպներ. շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. անլար 
հեռախոսներ. թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, 
բացառºթյամբ բժշկականների. ջերմա -
պահպանիչներ. ջերմապահպանիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. հալքանոթներ 
(լաբորա տոր). տոնարմներ նվագարկիչ ների 
համար. տոտալիզատորներ. տրանզիս  տոր  ներ 
(էլեկտրո նիկա). տրանսպոնդերներ (հաղոր-
դիչներ-պատասխանիչներ. գծանկյºնա -
չափներ (չափիչ սարքեր). կերպա փոխիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). բարձրացնող կերպա-
փոխիչներ. նախազգºշացնող եռանկյºններ 
անսարք փոխադրամիջոցների համար. 
տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչների համար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառºթյամբ 
լºսավորման համար օգտագործվողների. 
մազական խողովակներ. նեոնային 
խողովակներ ցºցանակների համար. Պիտոյի 
խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսափողեր. 
ցºցիչներ. քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ 
ցածր ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
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մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ºժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. 
հավասարակշռման համար սարքեր. 
տեսագրանցման համար սարքեր. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. հաշիվների 
դºրսգրման սարքեր. սարքեր մագնիսական 
ժապավենի վրա գրանցման համար. սարքեր 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
համար, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. սարքեր երկաթºղային 
փոխադրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապահովման համար. տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
հափշտակºմը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
ժապավենը կտրող սարքեր. լºսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կºտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կºտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմարանք-
ներ կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) 
մոնտաժ ման համար. կաթոդային սարքեր 
կոռոզիայից պաշտպանելº համար. 
կոմºտացման սարքեր (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր). պաշտպանական ազդա-
սարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարºմապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանºթյºն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախºղային ազդասարքեր, բացա-
ռºթյամբ պայթºցիկների. տագնապային 
ազդասարքեր. գºմարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվºթյան մշակման 

սարքավորանք). ջերմºթյան կարգավորման 
սարքեր. լºսապատճենահանման սարքեր 
(լºսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
համար. շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մºլտի պլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լºսա նկարչºթյºն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լºսանկարչºթյան 
մեջ օգտագործվող զտիչ ներ 
ºլտրամանºշակագºյն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. 
«կախարդական» լապտերներ. օպտիկական 
համակարգով լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լºսանկարչական սարքեր. 
լºսափայլարկիչներ. լºսափականակներ. 
լºսա նկարչական լաբորատորիաներ. լºսա-
չափներ. իմպºլսային լºսանկարչական 
լºսավորիչներ. լºսանկարների թվային 
շրջանակներ. լºսախոշորացºցիչներ. փակող 
շերտով լºսատարրեր. պատյաններ 
հպաոսպնյակների համար. ակնոցների 
պատյաններ. քթակնոցների պատյաններ. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. լºսանկարչական 
ապարատների º պարագաների համար 
հատºկ պատյաններ. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). լաբորատոր 
կենտրոնախºսակներ. քթակնոցների 
շղթաներ. ցիկլոտրոններ. կար կիններ (չափիչ 
սարքեր). հաճախաչափներ. ցºցակային 
ժամացºյցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ 
դյºրատար համակարգիչների համար. 
պաշտպանական հակահրդեհային 
պատյաններ. չիպեր (ինտեգրալային 
սխեմաներ). ձևանմºշներ (չափիչ սարքեր). 
քայլաչափներ. օդերևºթաբանական զոնդ-
փչագնդեր. լºյսի կետային աղբյºրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջա-
կալներ հրշեջների համար. հրդեհային 
ճկափողեր. սպորտսմենների պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսների 
փոկեր. ակնոցների º քթակնոցների փոկեր. 
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լºսանկարչական ապարատների կալաններ. 
կոմºտացիոն վահաններ. բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականºթյºն). էկրաններ 
(լºսանկարչºթյºն). բանվորի դեմքի 
պաշտպանիչ էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. 
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ 
արդյºնաբերական նպատակների համար. 
ֆլºորեսցենտող էկրաններ. լºսակայացºյցներ  
(լºսավորºթյան  չափիչ ներ). 
էլեկտրահաղորդագծեր. գալվանական 
տարրեր. էպիդիասկոպներ. էրգաչափներ. 
խարիսխներ (էլեկտրականºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնաբºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. 
ջերմային կºտակիչներ. հակասառցա-
պատիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
թորիչ ապարատներ. ջրազերծման 
ապարատներ. հիդրոմերսºմով լոգանքի 
ապարատներ. ախտահանման ապարատներ. 
օդի հոտազերծման ապարատներ. արևայրºքի 
ապարատներ (սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի 
իոնացման ապարատներ. սºրճը բովելº 
ապարատներ. ըմպելիքների սառեցման 
ապարատներ. լվացման սենյակներºմ ձեռքերի 
չորացման ապարատներ. մրգերի չորացման 
ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և 
կայանքներ. սառցարանային ապարատներ. 
չորացման ապարատներ. վառարանների 
մետաղական ամրաններ. վառարանների 
սառեցման բաքեր. կենտրոնական ջեռºցման 
համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). 
ջրաջեռºցիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. վաննաներ. հիդրոմերսºմով 
վաննաներ (անոթներ). նստովի վաննաներ. 
էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. օդա-

փոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփºրներ. 
սառնարանային ցºցափեղկեր. ջերմային 
ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. ջրատա-
քացºցիչներ (ապարատներ). արտաքնոցների 
ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհանոցների 
օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, բացա-
ռºթյամբ մեքենաների մասերի. ացետիլենային 
գեներատորներ. ջրածորաններ. այրոցներ, 
հրածորաններ. ացետիլենային այրոցներ. 
բենզինային հրածորաններ. գազայրոցներ. 
լամպերի այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբո-
րատոր  հրածորաններ. յºղային հրածո րան-
ներ. սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնº ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնº տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. 
ցնցºղներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-
փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռºցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լºյսի ջահային աղբյºրներ. 
ցնցղախցիկներ. թºրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռºցիչներ 
(կալորիֆերներ). սառնարանի խցիկներ. 
սենյակային բºխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման 
տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափºյրներ շոգեջեռºցման կայանքների 
համար. պահեստարաներºմ մակարդակի 
կարգավորման կափºյրներ. ջերմապահպանիչ 
կափºյրներ (ջեռºցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռºցºմ). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտա-
ծծող թասակներ. լամպերի գնդավոր 
թասակներ. օդորակիչներ. փոխա դրա-
միջոցների օդորակիչներ. գազակաթսաներ. 
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լվացքատների կաթսաներ. ջեռºցման 
կաթսաներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
խողովակաշարերի ծորակներ. ծորակներ. 
խառնիչ ծորակներ ջրմºղի խողովակների 
համար. դյºրատար դարբնոցներ. մանղալ-
ներºմ օգտագործվող լավայի կտորներ. 
տոնածառերի էլեկտրական լամպիկներ. 
ացետիլենային լամպեր. ոչ պայթյºնավտանգ 
լամպեր. գազալցավորված լամպեր. լամպեր 
գանգրացման համար. օդի մաքրման 
մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի ցºցիչների 
լամպեր ավտոմեքենաների համար. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր փոխադրամիջոցների 
համար. աղեղային լամպեր. լաբորատոր 
լամպեր. յºղային լամպեր. անդրամանº-
շակագºյն ճառագայթման լամպեր, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. հանքափորերի 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. ջահեր. 
մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. ջրման 
և ոռոգման գյºղատնտեսական մեքենաներ. 
մանրէազերծման միանգամյա պարկիկներ. 
բազմաֆºնկցիոնալ եփող սարքեր. ոտքերի 
տաքացման էլեկտրական մºֆտաներ. 
վաննաների ջեռºցիչներ. արդºկների տաքա-
ցºցիչներ. ընկղմվող ջեռºցիչներ. 
գազայրոցների գլխադիրներ. ծորակների 
հակացրցայտիչ գլխադիրներ. ջերմային 
պոմպեր. էլեկտրական լամպերի թելեր. 
լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային թելեր. 
շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լºսավորվող համարներ. ջեռºցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռº-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների  սարքա-
վորանք. լոգասենյակների սարքա վորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենա-
րաններ). շոգեբաղնիքների սարքավորանք. 
սառնարանային սարքավորանք և կայանքներ. 
էլեկտրատաքացմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռºթյամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գործվածքների շոգե-
մշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. 
օջախներ. էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե-
արտա դրիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սºրճի 

էլեկտրական լºծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռºցման սարքեր). հացաբºլկեղենի 
վառարաններ. խºղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյºնաբերական նպատակ-
ների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբºժական վառարաններ. վառա-
րաններ, բացառºթյամբ լաբորատոր 
վառարանների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռºցման կաթսաների 
սնºցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացºցիչներ. 
ակվարիºմների տաքացºցիչներ. ակվարիոմ-
ների լºսատºներ. էլեկտրատաքացմամբ 
բարձեր, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարական 
կայանքներ). ջրառման սարքեր. հոտազերծման 
սարքեր, բացառºթյամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սննդի մնացºկների ջրազերծման սարքեր. 
ծխահարման սարքեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յºղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման 
սարքեր. ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառºյցի արտադրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառեցման սարքեր և 
կայանքներ. սննդամթերքի ջերմամշակման 
սարքեր և կայանքներ. լºսավորման սարքեր և 
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր 
և կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լºսավորման 
սարքեր. լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
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կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 
հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա 
լºսարձակներ. ջրմºղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռºցման). 
կենտրոնական ջեռºցման ռադիատորներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. լվացարա-
նակոնքեր. ախտահանիչ նյºթերի բաշխիչներ 
արտաքնոցների համար. ոռոգման կաթիլային 
ցրիչներ (ոռոգման աքսեսºարներ). 
լºսացիրներ. միջºկային ռեակտորներ. 
ջերմºթյան վերականգնիչներ. ճնշման տակ 
ջրի պահման ռեզերվºարներ. տապակման 
սարքեր. կանթեղներ. հատակադիր լºսատº. 
առաստաղի լºսամփոփներ. զºգարա-
նակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լºսավորման համակարգեր. էլեկտրական 
արագ եփող սարքեր (ավտոկլավներ). 
գազազտիչներ (գազի կայանքների մասեր). 
լամպի ապակի. մանրէազերծիչներ. ջրի 
մանրէազերծիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդաչորանոցներ. լվացքի էլեկտրական 
չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. ածիկի 
չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացառºթյամբ 
մեքենաների մասերի. տոստերներ. գազա-
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ 
լºսավորման համար. լամպերի խողովակներ. 
լյºմինեսցենտային խողովակներ լºսավորման 
համար. խողովակներ (սանիտարատեխիկական 
համակարգերի մասեր). ջեռºցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռºցման կաթսաների 
խողովակներ. զºգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռºց ման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-

վորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգարա նա կոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. 
լոգասենյակների սանիտարատեխնիկական 
կայանքներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկային 
վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների 
դանդաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ)  փոխադրամիջոցների համար. 
ջրի փափկացման կայանքներ և սարքեր. 
հովացման կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºց-
ման կայանքներ. ջեռºցման կայանք ներ 
փոխադրամիջոցների համար. տաք ջրով 
աշխատող ջեռºցման կայանքներ. 
պոլիմերացման կայանքներ. ջրամատա-
կարարման համակարգերի կայանքներ. 
ջահավոր կայանքներ նավթարդյºնա-
բերºթյան համար. մոխրի տեղափոխման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի մրրկային շարժ-
ման ստեղծման կայանքներ. օդի հովացման 
կայանքներ. ակվարիºմների զտման 
կայանքներ. սննդի պատրաստման էլեկտրա-
կան կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆºրնիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյºնաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. 
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քարշի կարգավորման ձգափականներ 
(ջեռºցºմ). սառնապահարաններ. սառցա-
պահարաններ. վառելիքային ջերմօգտա-
գործիչներ. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռºցիչ տարրեր. 

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ 
(բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական 
նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռºթյամբ սարքավորºմների). պլաստմասսայե 
նյºթեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. ինքնահոս գրիչներ.
ջրաներկեր (ներկեր). ալբոմներ. ալմանախներ. 
գրասենյակային ապարատներ փաստա թղթերի 
մակաշերտման համար. բազմաց ման 
ապարատներ. ատլասներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. թղթե ժապավեններ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ. 
ծանºցման բլանկներ (թղթագրենական 
պիտºյքներ). նոթատետրեր. բլոկնոտներ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). բլոկնոտներ 
նկարելº, գծագրելº համար. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. ապարանջաններ գրենական 
պիտºյքներ պահելº համար. բրոշյºրներ. 
բºկլետներ. թղթե թերթեր (թղթագրենական 
պիտºյքներ). մոմած թºղթ. թºղթ գրանցող 
սարքերի համար. թºղթ ռենտգենյան նկար-
ների համար. թºղթ էլեկտրասրտագրիչների 

համար. բºրավետացված կամ ոչ 
բºրավետացված թºղթ պահարանների 
արկղերի համար. թºղթ փայտազանգվածից. 
թºղթ պատճենահանման համար (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). գրասենյակային 
թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. փոստային թºղթ. 
լºսավորվող թºղթ. սºան թºղթ չինական 
նկարչºթյան և գեղագրºթյան համար. 
զºգարանի թºղթ. թºղթ փաթեթավորման 
համար. զտիչ թºղթ. թղթյա ծծաններ. 
տեղեկատվական տեղեկագրեր. գլանիկներ 
գրամեքենաների համար. ներկարարական 
գլանիկներ. գրաշարային դազգահներ. 
մոդելավորման մոմեր, բացառºթյամբ 
ատամնաբºժºթյան մեջ օգտագործվողների. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցºցանակներ. 
ձևվածքներ կարի համար. թերթեր. 
գալվանաստերեոտիպեր. հեկտոգրաֆներ. կավ 
ծեփման համար. պոլիմերային կավ 
մոդելավորման համար. գլոբºսներ. 
գծագրատºփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջºկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(թղթագրենական պիտºյքներ). բռնիչներ 
մատիտների համար. բռնիչներ կավիճների 
համար. բռնիչներ էջերի համար. բռնիչներ չեկի 
գրքºյկների համար. բռնիչներ դրոշմների 
(կնիքների) համար. տրամագրեր. փորա-
գրանկարների գրատախտակներ. գրատախ-
տակներ քարեգրիչներով գրելº համար. 
դպրոցական գրատախտակներ.  գրաշարային 
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտարա-
րºթյºնների համար.  կրկնապատկող սարքեր.  
դակիչներ (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե տարաներ սերºցքի համար. ամսագրեր 
(պարբերական հրատարակºմներ). սեղմակներ 
թղթադրամների համար. սեղմակներ գրացº-
ցակային քարտերի համար. սեղմակներ 
գրիչների համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրºթյºն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրºթյան համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակºմներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
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էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) թղթա-
գրենական և կենցաղային նպատակ ների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարա թղթե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). աշխարհա-
գրական քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի 
գրառման համար. հավաքաքարտեր, 
բացառºթյամբ խաղերի համար նախա-
տեսվածների. ծակոտաքարտեր ժակքարդի 
մանածագործական հաստոցների համար. 
կատալոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելº 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. 
վրձիններ գրելº համար. գրամեքենաների 
ստեղներ. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսինձներ. ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ 
(սոսինձ) թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). տºփեր դրոշմների 
(կնիքների) համար. ստվարաթղթե կան թղթե 
տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. ժապա-
վեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 

(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչ-
ների համար. կպչºն ժապավեններ 
թղթագրենա կան կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ թղթագրենական 
կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. գծագրական քանոն-
ներ. քառանիստ գծագրական քանոններ. 
թռºցիկներ. թղթե կամ պլաստիկ կլանող 
թերթեր սննդամթերքի փաթեթավորման 
համար. որպես փաթեթավորման նյºթ 
օգտագործվող թղթե կամ պլաստիկ թերթեր 
խոնավºթյան հսկողºթյան համար. վիսկոզե 
թերթեր փաթեթավորման համար. 
վերականգնված ցելյºլոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. պալստմասսայե 
պղպջակավոր թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռածրարման համար. պողպատյա տառեր. 
տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի 
համար. ճարտարապետական մանրակերտներ. 
փոստային դրոշմանիշեր. պլաստիկ զանգ-
վածներ ծեփման համար. տպագրական 
գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման նյºթեր. 
ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. կազմա-
րարական նյºթեր. փաթեթավորման օսլայած 
նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, փաթեթ-
ներ) փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
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համար. դյºրատար տպագրական հավա-
քածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. փայտիկ-
ներ տºշով գրելº համար. պանտոգրաֆներ  
(գծագրական գործիքներ). թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. պապիեմաշե. 
պաստելներ (մատիտներ). մածºկներ ծեփման 
համար. գրչատºփեր. կազմեր գրքերի համար. 
գրչամաքրիչներ. գրասենյակային ծակատիչներ. 
գրչածայրեր գրելº համար (գրասենյակային 
պիտºյքներ). ոսկե գրչածայրեր. գրող 
գրչածայրեր. պողպատյա գրչածայրեր. 
գծագրական գրչածայրեր. երգարաններ. 
կնիքներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
կնիքներ կնքամոմի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. հասցեներով սկավառակներ 
հասցեական մեքենաների համար. թղթե 
թաշկինակներ. պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. սկºտեղներ 
նամակագրºթյան համար. սկºտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկման համար. թղթե 
տակդիրներ գրաֆինների համար. հենարան-
ներ գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակների, դրոշմների  համար. տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. հենարաններ 
գրիչների և մատիտների համար. հենարաններ 
լºսանկարների համար. բարձիկներ ջնջելº 

համար. թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ 
դրոշմակների համար. կպչºն զոլեր կազմերի 
միացման համար (կազմարարական գործ). 
ձեռքի թղթե սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր 
փաստաթղթերի վերարտադրման մեքենա ների 
համար. ներկով պատելº շերտեր բազմաց նող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային 
նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմա-
նկարներ. ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. 
թանաքի սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 
բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործºթյºններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացºցակներ. գրանցամատյաններ. 
տպագրական ռեգլետներ. մատյաններ. 
ռետիններ ջնջելº համար. գրասենյակային 
ռետինե օղակաձև կալիչներ. գծագրական 
ռեյսշինաներ (Т-աձև քանոններ). գրաֆիկական 
վերարտադրºթյºններ. գրչածայրերով 
գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրասենյակային 
պիտºյքներ). թղթե անձեռոցիկներ շպարի 
հեռացման համար. թղթե կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
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ցºցատախտակներ հայտարարºթյºնների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական ապրանքներ. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական սրիչներ մատիտների 
համար. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). տրաֆարետներ (նախշակա-
ղապարներ) նկարչºթյան համար. ստվա-
րաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 
խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-
ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտºյքներ). լºսափորագրա նկար ներ. լºսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ 
տրաֆարետների համար. կտավներ նկարների 
համար. գºնավիմանկարներ (օլեոգրաֆիա-
ներ). գծագրական կարկիններ. թվեր 
(տպագրական տառամարմիններ). փոքր 
բաժակներ ներկերի (ջրաներկերի) բացման 
համար. թանաք ºղղºմներ կատարելº համար 
(հելիոգրաֆիա). թանաք. թանաքամաններ. 
գծանկարներ (կապտապատճեններ). համրիչ-
ներ. շաբլոններ. շաբլոններ ջնջելº համար. 
գնդիկներ գնդիկավոր գրիչների համար. 
պահարաններ գրասենյակային  պիտºյքների 
համար (գրասենյակային սարքավորºմ). 
տպագրական տառեր. հասցեներով դրոշմներ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). խորհրդանշաններ 
(թղթե խարաններ). էստամպներ (փորա-
գրանկարներ). պիտակներ, բացառºթյամբ 
մանածագործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. մասնակի մշակված 

պլաստմասսայից իրեր. խծºծման, խցման 
և մեկºսացման նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
կրելº համար. դրամապանակներ. 
այցե քարտերի պատյաններ. սանձեր. 
լծասարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քար-
տերի կալիչներ (դրամապանակներ). 
ռետինե մասեր ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառºթյամբ մաքրման 
համար օգտագործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբագործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևա-
նոցների կամ արևային հովանոցների 
համար. հիմնակմախքներ կանացի 
պայºսակների համար. քարտապանակներ 
(դրամապանակներ). կաշվե կամ կաշվե-
ստվարաթղթե պայºսակներ. կաշվե 
կափºյրներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
կաշվեստվարաթºղթ. կաշվե պատյաններ 
զսպանների համար. օղակներ հովանոցների 
համար. կաշվե տºփեր բոլորագլխարկների 
համար. կաշվե կամ կաշվեստվարաթղթե 
տºփեր.  ֆիբրե տºփեր,   ֆիբրե 
սնդºկներ,     ֆիբրե արկղեր. քսակներ, 
պորտ մաններ. մետաղական օղակներից 
դրամապանակներ. ամրակապեր թամբերի 
համար. ºղղանկյºն մեջքակաշիներ 
(կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ 
երշիկեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
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համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե փոկիկ-
ներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտեսական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայºսակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 

պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական 
կառºցվածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ). խծºծման նյºթեր 
(բացառºթյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքա հºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանածա-
գործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
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պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տոնածառի 
զարդեր. 

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

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

դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյºթեր. 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարա-
րական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայº-
թյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառայº-
թյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). վարձա-
կալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 

հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների 
ցºցադրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրա-
ռºմ (գրասենյակային ծառայºթյºններ). 
հասարակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկատվºթյºն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն և 
խորհրդատվºթյºն (ապրանքային սպառո-
ղական տեղեկատվºթյºն). հետազոտº-
թյºններ գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. 
հետազո տº թյºններ շºկայավարման 
ասպա րեզºմ. աշխատակիցների հաս-
տիքի համալրºմ. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդակցºթյºն գործա-
րարºթյան կազմակերպման վերաբերյալ. 
խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան կառա-
վարման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
աշխատակիցների կառավարման վերաբեր-
յալ. մասնագիտական խորհրդակցºթյºն 
գործա րարºթյան ասպարեզºմ. գովազդի 
մակետավորºմ. շºկայավարºմ. գործերի 
կառավարºմ ստեղծագործական գործա րա-
րºթյան ասպարեզºմ. գործերի կառա վարºմ 
սպորտի    ասպարեզºմ.      կենսագրºթյան    
հա կիրճ գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց 
համար. մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). 
գովազդային նյºթերի թարմացºմ. 
տեղեկատվºթյան թարմացºմ և պահºմ 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներºմ. 
տեքստի մշակºմ. ցºցահանդեսների 
կազմակերպºմ առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. լրագրերի բաժանոր-
դագրºթյան կազմակերպºմ երրորդ անձանց 
համար. նորաձևºթյան ցºցադրºմների 
կազմակերպºմ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային տոնավաճառների կազմա-
կերպºմ առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցºցափեղկերի ձևա-
վորºմ. գովազդային նյºթերի ձևա-
վորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահատºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայ-
լերºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
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կառավարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական ձեռնար-
կºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների   ներկայացºմ բոլոր     զանգ-
վա ծային    լրատվամիջոցներով մանրածախ     
առևտրի նպատակով. տնտեսական կանխա-
տեսºմ. աճºրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատրաստºկների և բժշկական նշանակº-
թյան նյºթերի մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք. վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և 
ապարատների վարձºյթ.  գովազդային 
ժամանակի վարձºյթ զանգվածային լրատվա-
միջոցներºմ. գովազդային նյºթերի վարձºյթ. 
գովազդային վահանակների վարձºյթ. առև-
տրային ավտոմատների վարձºյթ. առև-
տրային վաճառասեղանների վարձºյթ, 
առևտրային ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. 
լºսապատճենման սարքավորºմների վարձºյթ. 
գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներºմ. տեղեկºթյºններ գործ-
նական գործարքների մասին. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներºմ 
տեղեկա տվºթյան համակարգºմ. խորհր դակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 

մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստավորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործարարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարºմ երրորդ անձանց 
համար. առևտրային նախագծերի կառավարºմ 
շինարարական նախագծերի համար. 
ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարºմ. ծառայºթյºններ 
հասարակական հարաբե րºթյºնների ոլորտºմ. 
մանեկենների ծառայºթյºններ ապրանքների 
գովազդի կամ խթանման համար. մեքենագրա-
կան ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղա փոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտա րարագրերի ներկայացման ծառայº-
թյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր 
սեղմման համար», PPC ծառայºթյºններ.  
քարտºղարների ծառայºթյºններ. մատա-
կա րարման ծառայºթյºններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնºմ 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապա-
հովºմ). սղագրիչների ծառայºթյºն-
ներ. ենթակապալառºի ծառայºթյºններ 
(առևտրային աջակցºթյºն). հեռախոսային 
պատաս խանիչների ծառայºթյºններ բացակա 
բաժանորդների համար. լºսապատճենման 
ծառայºթյºներ. գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի 
հետ գործառնºթյºններով զբաղվող 
գործակալºթյºններ. ֆինանսական վերլºծº-
թյºն.    բնակարանների    վարձºյթ.    
անշարժ գºյքի վարձºյթ. գրասենյակների 
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վարձºյթ (անշարժ գºյք). ագարակների և 
գյºղատնտեսական ձեռնարկºթյºնների 
վարձºյթ. ֆինանսական վարձºյթ. խնա-
յողական բանկեր. բնակարանային բյºրոներ 
(անշարժ գºյք). վարձավճարի գանձºմ.  
ճանապարհորդական վճարագրերի դºրս-
գրºմ. վարկա քարտերի դºրսգրºմ. 
արժեթղթերի դºրսգրºմ. ներդրºմների 
կատարºմ. ապահովագրºթյան հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահովագրºթյան 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. ֆինանսական 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. պարտքերի 
հարցերով խորհրդատվºթյºն. բորսային 
գնանշºմներ. գրավադրմամբ վարկավորºմ. 
առևտրաարդյºնաբերական գործºնեºթյան 
լիկվիդացºմ (ֆինանսական ծառայºթյºն-
ներ). միջնորդºթյºն. ֆինանսական 
կառավարºմ. դրամի փոխանակºմ. բանկային 
հեռասպասարկºմ. հաշվեքարտերով սպա-
սարկºմ. վարկաքարտերով սպասարկºմ. 
գործոնային գործառնºթյºններ. դրամի 
և ստորագրºթյºնների հավաքման 
կազմակերպºմ. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպºմ.  հնաոճ իրերի 
գնահատºմ. թանկարժեք իրերի գնահատºմ. 
անտառի ֆինանսական գնահատºմ. 
նամականիշների գնահատºմ. անշարժ գºյքի 
գնահատºմ. դրամագիտական առարկաների 
գնահատºմ. արվեստի գործերի գնահատºմ. 
բրդի ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատºմ. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգºմ 
դրամական միջոցների փոխանցºմ. 
երաշխավորºթյºն. բորսային միջնորդºթյºն. 
անշարժ գºյքի գործառնºթյºնների 
ընթացքºմ միջնորդºթյºն. ածխածնային 
վարկերի իրացման ընթացքºմ միջնորդº-
թյºն. ապահովագրºթյան ընթացքºմ 
միջնորդºթյºն. փոխատվºթյºնների տրա-
մադրºմ.  գրավով փոխատվºթյºնների 
տրամադրºմ. վեբ-կայքերի միջոցով ֆինա-
նսական տեղեկատվºթյան տրամադրºմ. 
վճարագրերի իսկºթյան ստºգºմ. 
հիմնադրամների ներդնºմ. բարեգործական 
միջոցների հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և 

պարտատոմսերով միջնորդական գործարք-
ներ. ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվանդºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահովա-
գրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 
գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) ծառայº-
թյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 
միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձºների 
ծառայºթյºններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայºթյºններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայºթյºններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայºթյºններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնºմ. ֆինանսավորºմ. 
անկիզելի պահարաններºմ պահպանºմ. 
արժեքների պահպանºմ. հարկային 
փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. սար-
քավորºմների տեղակայºմ. ասֆալտապատºմ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատºմ. հորատանցքերի հորատºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնºմ. ամբողջºթյամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնºմ. հագºստի վերականգնºմ, 
հագºստի նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
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կան անագապատºմ. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական 
աշխատանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 
մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. 
շինºթյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձºյթ. էքսկավատորների 
վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա ծածկի աշխատանքներ. ներկարա-
րական աշխատանքներ. ատաղձագործական 
աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականք-
ների նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ. 

կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյºնա-
բերական ձեռնարկºթյºնների կառºցºմ. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառºցºմ. կառºցºմ և շինարարºթյºն. 
նավաշինºթյºն. շենքերի մաքրºմ (ներքին). 
փողոցների մաքրºմ. մակաբºյծների, 
բացառºթյամբ գյºղատնտեսական վնասա-
տºների, ոչնչացºմ. անիվների հավասա-
րակշռման ծառայºթյºններ. արհեստական 
ձնածածկի ստեղծման ծառայºթյºններ. 
լվացքատների ծառայºթյºններ. դռների 
և լºսամºտների տեղադրºմ. ոռոգման 
սարքերի տեղադրºմ և վերանորոգºմ. 
վերելակների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
ջեռºցման սարքավորºմների տեղադրºմ և 
նորոգºմ. պաշտպանական ազդասարքերի 
տեղադրºմ և նորոգºմ. վառարանների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. հեռախոսների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի լավորակման 
սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. հրշեջ 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
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նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն. 
նորº թյºն ների տպա գրման գործա կալº-
թյºններ. անլար հեռար ձակºմ. հեռºս-
տատեսային հեռար ձակºմ. մալº խային 
հեռºստահեռարձակºմ. հաղորդա-
գրº  թյºնների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայºթյºններ). 
տեղեկատվºթյºն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. համացանց մºտքի ապահովºմ.  
տվյալների հիմնապաշարներ մºտքի 
ապահովºմ. համացանցºմ  քննարկման 
ֆորºմներ մºտքի ապահովºմ. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովºմ. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամա-
դրºմ հեռºստախանºթների ծառայºթյºն-
ների համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների 
փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների և 
պատ կերների փոխանցºմ  համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցºմ. թվային 
ֆայլերի փոխանցºմ. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորºմների տրամադրºմ. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառա-
յºթյºնների տրամադրºմ. հաղորդա-
գրºթյºններ փոխանցող սարքերի վարձºյթ. 
համացանց մºտքի ժամանակի վարձºյթ. 
մոդեմների վարձºյթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորºմների 
վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալ-
ների կիրառմամբ. արբանյակային կապ. 
հեռագրական կապ. հեռախոսային 
կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային 
ծառայºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառմամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. 
բաժանորդային հեռագրային ծառայºթյºններ. 
ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. երթºղման 
և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայºթյºններ. տվյալների հոսքի փոխանց-

ման ծառայºթյºններ. հեռագրային կապի 
տրամադրման ծառայºթյºններ. հեռախոսային 
կապի տրամադրման ծառայºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի 
ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և 
մշակºթային միջոցառºմների կազմակերպºմ. 
նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ 
(ºսºցºմ). սպորտային հրապարակների 
վարձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. 
գրքերը տºն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկական 
դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղեկատվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինոստº-
դիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմներ). 
գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. հրա-
տարա  կº թյºնների մակետավորºմ, 
բացա   ռºթյամբ գովազ դայինների. մանրալº-
սա պատ ճենºմ. տեսագրºթյºնների մոնտա-
ժºմ. հեռºստա– և ռադիոծրագրերի 
արտադրºթյºն. երաժշտասրահներ. 
երաժշտº թյան ստեղծºմ. ինտերակտիվ 
խաղերի տրամադրºմ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
չբեռնվող հրապարակºմների տրամադրºմ. 
հոգևոր կրթºթյºն. մարմնամարզºթյան 
ºսºցºմ. հեռակա ºսºցºմ. գործնական 
հմտºթյºնների ºսºցºմ (ներկայացºմ). 
պարահանդեսների կազմակերպºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ մշակºթա-
լºսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպºմ. ºսºմնազրºյցների կազմա-
կերպºմ և անցկացºմ. կոնգրեսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. կոնֆերանսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. համերգների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. վարպետաց 
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դասերի կազմակերպºմ և անցկացºմ 
(ºսºցºմ). սեմինարների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. սիմպոզիºմների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ 
(ºսºցողական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  
սպոր տային մրցºմների կազմակերպºմ. 
մասնագիտական կողմնորոշºմ (խորհրդա-
տվºթյºն կրթºթյան կամ ºսºցման 
հարցերով). զվարճանքի զբոսայգիներ. 
թարգմանºթյºն ժեստերի լեզվից. 
հեռºստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական 
վերապատրաստºմ. չբեռնվող առցանց 
տեսաֆայլերի տրամադրºմ. չբեռնվող 
առցանց երաժշտական ֆայլերի տրամադրºմ. 
սարքավորºմների տրամադրºմ կարաոկեի 
համար. գոլֆի դաշտերի տրամադրºմ. 
սպորտային սարքավորºմների տրամադրºմ. 
խաղասրահների ծառայºթյºնների տրամա-
դրºմ. կինոդահլիճների ծառայºթյºնների 
տրամադրºմ. թատերականացված ներկա-
յացºմներ. թատերական ներկայա-
ցºմներ. ֆիթնես-դասերի անցկացºմ. 
քննºթյºնների անցկացºմ. սպորտային 
մրցºմների ծրագրավորºմ. կինոֆիլմերի 
արտադրºթյºն, բացառºթյամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. տեսախցիկ ների 
վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. դեկո-
րա ցիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. կինո-
ֆիլմերի վարձºյթ. խաղային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային 
սարքավորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական 

դեկորա ցիաների վարձºյթ. հրապարակºմ 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, 
բացառºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազմակերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 
ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթադաս-
տիարակչական ծառայºթյºններ. նվագա-
խմբերի ծառայºթյºններ. թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. սցենարների գրման 
ծառայºթյºններ. տոմսերի տարածման ծառա-
յºթյºններ (զվարճºթյºններ). կրկնºսºյցների, 
ºսºցիչների ծառայºթյºններ (ºսºցºմ). 
սպորտային ճամբարների ծառայºթյºններ. 
ձայնագրման ստºդիաների ծառայºթյºններ. 
բանավոր թարգմանիչների ծառայºթյºններ. 
դպրոցների ծառայºթյºններ (կրթºթյºն). 
նախադպրոցական հաստատºթյºններ 
(դաստիարակºթյºն). լºսանկարչºթյºն. 
ֆոտոռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոº ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց 
հետ կապված մշակºմներ. արդյºնաբերական 
վերլºծºմներ և հետազոտºթյºններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակºմ և կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անասնաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
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կոսմե  տիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառա-
յºթյºններ. երեխաների որդեգրման 
գործակալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահարանների վարձºյթ. զմռսºմ. 
թաղման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմաբանական հետազոտºթյºններ. իրավա-
բանական հետազոտºթյºններ. անվտան-
գºթյան հարցերով խորհրդակցºթյºն. 
մտավոր սեփականºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. իրավաբանական 
ան ձանց համար մտավոր սեփականºթյան 
բնագա վառºմ վերահսկºմ. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկºմ. 
դիակիզºմ. մտավոր սեփականºթյան 
լիցենզավորºմ. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորºմ (իրավաբանական ծառա-
յºթյºններ). կրոնական հավաքների 
կազմակերպºմ. գաղտնափականքների բացºմ. 
քաղաքացիական պաշտպանºթյºն. հարսա-
նեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ և 
կազմակերպºմ. կորած մարդկանց որոնºմ. 
դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի 
կենդանիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 

գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի 
արտադատարանային լºծման ծառայº-
թյºններ. գողոնի տեղորոշման ծառայº-
թյºններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացակայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակվելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծման 
ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան 
ծառա յºթյºններ. հասարակական ցանցերի 
առցանց ծառայºթյºններ. թիկնապահների 
ծառայºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151670  (111) 25012
(220) 18.11.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պºբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կամիր 
և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյºթեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելº արդյºնաբերա-
կան և գիտական նպատակներով, 
լºսանկարչºթյան, գյºղատնտեսºթյան, 
այգե գործºթյան և անտառաբºծºթյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր. 
կրակմարող բաղադրºթյºններ. քիմիական 
նյºթեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյºթեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյºթեր. 
սոսնձող նյºթեր արդյºնաբերական նպա-
տակներով օգտագործելº համար.
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դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտºմից և փայտանյºթը քայքայºմից 
պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. 
խածանյºթեր, ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրºթյան համար.

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածºկներ.

դաս 4. տեխնիկական յºղեր և (թանձր) 
քսºքներ. քսանյºթեր. փոշº կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրºթյºններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյºթեր 
լºսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրºյգներ լºսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բº ժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնºնդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 
նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ 
և շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր 
ռելսºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 

տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյºղատնտեսական 
գործիքներ, բացառºթյամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկºբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստºգման), փրկº-
թյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրա կանºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապատաս-
խանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կºտակիչներ. էլեկտրական 
կºտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացºմաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլºծºթյան սարքավորանք, 
բացառºթյամբ բժշկականների. հեռակա-
ռավարման սարքեր. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք երկաթºղային սլաքների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրա դինա-
միկական սարքավորանք ազդանշան ների 
հեռակառավարման համար. հետև ման և 
վերահսկման էլեկտրական սարքավորանք. 
ձայնագրման սարքեր. գլոբալ դիրքավորման 
համակարգի ապարատներ (GPS). թորիչ 
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ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. դիֆրակցիոն սարքեր (մանրադիտºմ). 
օդի բաղադրºթյան վերլºծºթյան սարքեր. 
սարքեր փոստային նամականիշներով 
վճարºմների հսկման համար. ձայնի 
փոխանցման սարքեր. ֆերմենտման սարքեր 
(լաբորատոր սարքեր). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
շնչառական ապարատներ, բացառºթյամբ 
արհեստական շնչառºթյան ապարատների. 
սարքեր և սարքավորºմներ ռենտգենյան 
ճառագայթման գեներացման համար, 
բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ օգտա-
գործվողների. կոմºտացիոն էլեկտրական 
ապարատներ. հաղորդակցական ապա-
րատներ. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտգենյան ապա-
րատներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լºսապատճենման ապա-
րատներ. առկայծող լºսաազդանշանային 
ապարատներ. տարածադիտական ապա-
րատներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. լºսահեռագրային 
ապարատներ. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. թթºների խտաչափներ, 
թթվաչափներ. խտաչափներ աղային 
լºծºյթների խտºթյան որոշման համար. 
թթվաչափներ կºտակչային մարտկոցների 
համար. գազախտաչափներ. լºսատº 
բակեններ, լºսատº ազդալողաններ. 
կºտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական 
մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկտիվների 
լºսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողºթյան բլոկներ համակարգիչների 
համար. հրշեջ ծայրապանակներ. 
նºյնականացման մագնիսական ապա-
րանջաններ. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 

ազդանշանային ազդալողաններ. փրկա-
րարական ազդալողաններ. ցºցիչ ազդա-
լողաններ. բºսոլներ, կողմնացºյցներ. 
վակººմաչափներ. էլեկտրոլիտային գºռեր. 
փոփոխաչափներ. վերնիերներ, նոնիºսներ. 
կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելº համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ 
լºսանկարչական ապարատների համար. 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի միացքներ (էլեկտրական). միկրոմետրի 
պտºտակներ օպտիկական սարքերի և 
սարքավորºմների համար. մածºցիկաչափներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
ալիքաչափներ. վոլտաչափներ. մեխանիկական 
ցºցանակներ, մեխանիկական նշաններ, 
լºսավորվող ցºցանակներ, լºսավորվող 
նշաններ. փակ անջատիչներ (էլեկտրական). 
հոսանքի ºղղիչներ. գազավերլºծիչներ. 
գազաչափներ (չափիչ սարքեր). գալվանա_
չափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևագրիչներ. խոնավաչափներ. 
ջրաչափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացºյց ոսպնյակներ). 
հոլոգրամներ. կորակառºցիչներ. բարձրա-
խոսներ. ծանրոցներ խորաչափների համար, 
ծանրոցներ զոնդերի համար. ծանրոցներ 
ºղղալարերի համար. հեռաչափներ. 
խտաչափներ. օպտիկական խտաչափներ. 
օպտիկական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկտորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լºսանկարչºթյºն). դիա-
սկոպներ. դիաֆրագմաներ (լºսանկարչº-
թյºն). խոսաձայնագրիչներ. ºժաչափներ. 
լºսարձակող դիոդներ (LED). դիսկետներ. 
ձայնագրման սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակներ. օպտիկական սկավառակներ. 
հաշվիչ սկավառակներ, լոգարիթմական 
շրջանաձև քանոններ, լոգարիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավառա-
կավարներ. համակարգիչների սկավառա-
կավարներ սկավառակների ավտոմատ 
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փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. հայտարա-
րºթյºնների էլեկտրոնային վահանակներ. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկա-
կարական բաճկոնակներ. նºյնականացման 
ջղեր էլեկտրական հաղորդալարերի համար. 
քթի սեղմակներ լողորդների և սºզորդների 
համար. էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր 
(ազդանշանային սարքեր). վթարային 
էլեկտրական զանգեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. ազդանշանային զանգեր. 
ձայնահաղորդիչներ. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. լºսային կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. զºմմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման կամ ստºգման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցºցիչներ. ջերմաստիճանի ցºցիչներ. 
ինկºբատորներ մանրէական մշակաբºյսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
հարթաչափիչներ. օպտիկական ակնա-
պակիներով գործիքներ. տեղագրական 
գործիքներ. անկյºնաչափական գործիքներ. 
համակարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնա-
րարներ, բացառºթյամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտագործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալºխներ. թելքաօպտիկական 
մալºխներ. էլեկտրական մալºխներ. 
տրամաչափարկիչներ. բացովի տրամաչա-
փարկիչներ. պարºրակային տրամաչա-
փարկիչներ. հաշվասարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. ճնշամեղմման խցիկներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. փրկարարական 
պարկºճներ տարերային աղետների համար. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցºցասարքերի 
տարրեր). էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. նºյնականացման մագնի-
սական քարտեր. տեսախաղերի քարթրիջներ. 
դատարկ քարթրիջներ տպիչների և լºսա-
պատճենահանող ապարատների համար. 
հիշողºթյան քարտեր տեսախաղերի սար քերի 
համար. մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարºթյան համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լºսա-
թիթեղների կասետներ. ավտոմատ-

դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լºսա նկարչºթյºն). ինդºկտիվºթյան կոճեր 
(փաթºյթներ). էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրամագնիսների  կոճեր. լºսակայված 
կինո ժապավեններ. համակարգիչների 
ստեղնա շարեր. սոլենոիդային կափºյրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). սեղ-
մակներ (էլեկտրականºթյºն). ծածկա գրված 
քարտ-բանալիներ. էլեկտրոնային գրքեր. 
էլեկտրոնային նոթատետրեր. զանգի կոճակ-
ներ. մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լºսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ 
օղեր. օդաչºների հատºկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմºտատորներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համե-
մատիչներ. ծովային կողմնացºյցներ. 
համակարգիչներ. անձնական շարժական 
համակարգիչներ. պլանշետային համա-
կարգիչներ. դյºրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամº ºղղºթյան ցºցիչ 
կոնասարքեր. ճանապարհային ազդանշա-
նային կոնքեր. ճյºղավորման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). բաշխիչ տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). միացման տºփեր 
(էլեկտրականºթյºն). էլեկտրական կºտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սºզման 
համար.գալենիտային բյºրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագºստին ամրացվող լºսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելº համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնաչափներ. վակººմային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լºսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ºժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լºսանկարչºթյºն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդºղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմական 
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քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող ոսպնյակ-
ներ (օպտիկա). օպտիկական ոսպնյակներ. 
լºսահավաք ոսպնյակներ. խորաչափների 
լոտեր. էլեկտրական մայրºղիներ. չափիչ 
գդալներ. խոշորացºյցներ (օպտիկա). 
մանածագործական խոշորացºյցներ. մագնիս-
ներ. դեկորատիվ մագնիսներ. խոշոր 
ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկºմների 
համար. մանեկեններ օգնºթյան ցºցադրման 
փորձարկման համար (ºսºցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպºլյատորներ (կից 
սարքավորºմներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սºզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյºթեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղորդա-
լարեր, մալºխներ). ընտրաձայները հաշվելº 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսակավորման մեքենաներ. նյºթերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. 
լաբորատորիաների համար հատºկ կահºյք. 
ձայնափողեր. դյºրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
թաղանթներ (ակºստիկա). թաղանթներ 
գիտական սարքերի համար. մետաղա-
դետեկտորներ արդյºնաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշներով գործարկվող ապարատների 
մեխանիզմներ. կանխավճարային մեխա-
նիզմներ հեռºստացºյցների համար. փականի 
գործարկման մեխանիզմներ (լºսա-
նկարչºթյºն). մանրաչափներ. միկրո-
պրոցեսոր ներ. մանրադիտակներ. 
մանրա  հա տիչներ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. 
շանթար  գելներ. մոնիտորներ (համակարգ չային 
սարքա վորանք). մոնիտորներ (համակարգ-
չային ծրագրեր). ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականºթյºն). միացնող ագºյցներ 
մալºխների համար. ատամնապաշտպանիչներ. 
ոչ բժշկական նպատակներով ջերմաստիճանի 
կպչºն ցºցիչներ. ծնկակալներ բանվորների 
համար. ականջակալներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գºլ-

պաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովºմ. էլեկտրական մալºխի պարº-
տակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նºյնականացման պարºտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթºմից և 
կրակից պաշտպանվելº համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղալºսանկարչºթյան համար. ձվադի-
տակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկացված 
պարիսպներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). հագºստ դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթºմից և կրակից 
պաշտպանվելº համար. հագºստ կրակից 
պաշտպանվելº համար. ասբեստե գործվածքից 
հագºստ կրակից պաշտպանվելº համար. 
հատºկ լաբորատոր հագºստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելº համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա-
նագրիչներ. ºղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լºսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասºյզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելº համար. 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
ձեռնոցներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելº 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 
կºտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկºսատախտակներ. տպա-
գրական մեկºսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
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ռենտգենյան լºսակայված ժապավեններ. 
լºսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրºթյºն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալºն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլºծºթյան համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառºթյամբ բժշկա-
կան նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորºթյան չափման սարքեր. արագºթյան 
չափման սարքեր (լºսանկարչºթյºն). սարքեր 
կաշվի հաստºթյºնը չափելº համար. սարքեր 
մորթիների հաստºթյºնը չափելº համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագºթյան 
հսկման համար. ºսºցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստºգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևºթաբանա-
կան սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար 
(հարթակային համակարգիչներ). արբան-
յակային նավագնացական սարքեր. 
էլեկտրական կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ 
չափման սարքեր. ընդºնիչներ (ձայնա- 
տեսային). պրիզմաներ (օպտիկա). համա-
կարգչային տպող սարքեր. հարմարանքներ 
կարի արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելº 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լºսանկարչºթյան մեջ օգտագործվող չորաց-
ման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 

հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափºյրների ճնշման ցºցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. հեռա-
խոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանºթյան հաղորդիչներ. մեկºսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համահալ-
վածքներից հալºն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովºմ). օպերացիոն ծրագրեր համա-
կարգիչների համար. նվագարկիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվºթյան մշակման 
կենտրոնական հանգºյցներ). ձողեր 
ստորգետնյա ջրի աղբյºրի տեղադիրքի 
որոշման համար. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակºթյºններ. բաշխիչ վահանակներ 
(էլեկտրականºթյºն). կառավարման վահա-
նակներ (էլեկտրականºթյºն). ռադարներ. 
ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-տեսա սարքա-
վորºմներ երեխային հետևելº համար. 
ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
վորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդºնիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիապո-
զիտիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լºսատպագրºթյան համար. դյºրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարºմից 
պաշտպանվելº համար. լարման 
կարգավորիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
բեմի լºսավորման կարգավորիչներ. 
լºսավորման էլեկտրական կարգավորիչներ. 
պտºյտների քանակի կարգավորիչներ 
նվագարկիչների համար. ռեդºկտորներ 
(էլեկտրականºթյºն). լվացման ռեզերվºարներ 
(լºսանկարչºթյºն). խազքաշներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական ռելեներ. 
անվտանգºթյան գոտիներ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների նստատեղերի և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. ռենտգենանկարներ, 
բացառºթյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ռեոստատներ. շնչա-
դիմակներ օդի զտման համար. շնչադիմակներ, 
բացառºթյամբ արհեստական շնչառºթյան 
համար նախատեսվածների. թորանոթներ. 
բեկºմաչափներ. ռեֆրակտորներ. ցանցեր 
էլեկտրական կºտակիչների թիթեղների 
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համար. խոսափողեր. խոսափողեր 
բարձրախոսների համար. շաքարաչափներ. 
օպտիկական լºսատարներ (թելքային). 
լºսացºյցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սºլիչներ շներին հրահանգ տալº համար. 
ազդանշանային սºլիչներ. սեքստանտներ. 
ինդºկտիվºթյան կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականºթյºն). փրկարարական ցանցեր. 
ցանցեր դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանվելº համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լºսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ 
(տեղեկատվºթյան մշակման սարքավորºմ). 
բանական հեռախոսներ. բանական քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի 
միացºմներ. էլեկտրական միացºմներ. գծային 
միակցիչներ (էլեկտրականºթյºն). սոնարներ. 
սոնոմետրեր. լºսավորման համակարգերի 
բալաստային  դիմադրºթյºններ.  էլեկտրա կան 
դիմադրºթյºններ. սպեկտրագրիչներ. 
սպեկտրա դիտակներ. արագաչափներ. 
սպիրտա չափներ. արբանյակներ գիտական 
հետազոտºթյºնների համար. դժբախտ 
պատա հարներից անձնական պաշտպանº-
թյան միջոցներ. ºսºցողական ձայնատեսային 
միջոցներ. ռադիոհեռագրային կայաններ. 
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ակնոցների 
ապակիներ. հակաշլացնող լºսապաշտպան 
ապակիներ. օպտիկական ապակի. դյºրակիր 
տարածաընդºնիչներ. ծավալադիտակներ. 
լºսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
պարբերադիտակներ. հրդեհային նավեր. 
սºլֆիտաչափեր. պայºսակներ շարժական 
համակարգիչների համար. չորացºցիչներ 
(լºսանկարչºթյºն). գնդոլորտաչափներ. 
ինտեգրալային սխեմաներ. տպագրական 
սխեմաներ. հաշվիչներ. ավտոկայանատեղերի 
վճարվող ժամանակի հաշվիչներ. 
փոխադրամիջոցների անցած տարածºթյան 
հաշվիչներ. պտºյտների քանակի հաշվիչներ. 
համրիչներ. ժամանակաչափ սարքեր (ավազի 
ժամացºյցներ) ձվի եփման համար. 
սակահաշվիչներ. ստորջրյա լողի համար 
նախատեսված ականջի տամպոններ. 
դարձաչափներ. հեռºստացºյցներ. հեռա-
գրասարքեր (ապարատներ). աստղա-
դիտակներ. հեռºստահºշարարներ. 
հեռա տիպներ. շարժական հեռախոսներ, 

բջջային հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառºթյամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. 
ջերմապահ պանիչներ փոխադրամիջոցների 
համար. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
տոնարմներ նվագարկիչների համար. 
տոտալիզատորներ. տրանզիստորներ (էլեկ-
տրոնիկա). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). գծանկյºնաչափներ 
(չափիչ սարքեր). կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանºթյºն). բարձրացնող կերպափոխիչներ. 
նախազգºշացնող եռանկյºններ անսարք 
փոխադրամիջոցների համար. տրիոդներ. 
գործարկման ճոպաններ շարժիչների համար. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառºթյամբ լºսավորման համար 
օգտագործվողների. մազական խողովակներ. 
նեոնային խողովակներ ցºցանակների համար. 
Պիտոյի խողովակներ. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսափողեր. ցºցիչ-
ներ. քանակºթյան ցºցիչներ. դողերºմ ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցºցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցºցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցºցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցºցիչներ. լºսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցºցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ºժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. 
հավասարակշռման համար սարքեր. 
տեսագրանցման համար սարքեր. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. հաշիվների 
դºրսգրման սարքեր. սարքեր մագնիսական 
ժապավենի վրա գրանցման համար. սարքեր 
ռենտգենյան ճառագայթºմից պաշտպանվելº 
համար, բացառºթյամբ բժշկºթյան մեջ 
օգտագործվողների. սարքեր երկաթºղային 
փոխադրամիջոցներºմ անվտանգºթյան 
ապահովման համար. տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
հափշտակºմը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
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ժապավենը կտրող սարքեր. լºսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կºտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կºտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և 
հարմարանքներ կինոֆիլմերի (կինոժա-
պավենների) մոնտաժման համար. կաթոդային 
սարքեր կոռոզիայից պաշտպանելº համար. 
կոմºտացման սարքեր (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքեր). պաշտպանական 
ազդասարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարºմապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականºթյºն). ապամագնիսացման 
սարքեր մագնիսական ժապավենների համար. 
կապի ձայնային սարքեր. վթարային 
ազդասարքեր. հակամառախºղային ազդա-
սարքեր, բացառºթյամբ պայթºցիկների. 
տագնապային ազդասարքեր. գºմարման 
սարքեր. ընթերցող սարքեր (տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորանք). ջերմºթյան 
կարգավորման սարքեր. լºսապատճե-
նահանման սարքեր (լºսանկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջերմային). գծածածկա-
գրերի ընթերցման սարքեր. ներբեռնվող 
կիրառական ծրագրեր համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի համար. շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար ներբեռնվող 
ձայնային ֆայլեր. ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
մºլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. զտիչներ (լºսա-
նկարչºթյºն). շնչադիմակների զտիչներ. 
լºսա նկարչºթյան մեջ օգտագործվող զտիչ ներ 
ºլտրամանºշակագºյն ճառագայթների 
համար. USB ֆլեշ սարքավարներ. «կախար-
դական» լապտերներ. օպտիկական 
համակարգով լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լºսանկարչական սարքեր. 
լºսափայլարկիչներ. լºսափականակներ. 
լºսա նկարչական լաբորատորիաներ. լºսա-
չափներ. իմպºլսային լºսանկարչական 
լºսավորիչներ. լºսանկարների թվային 
շրջանակներ. լºսախոշորացºցիչներ. փակող 
շերտով լºսատարրեր. պատյաններ 
հպաոսպնյակների համար. ակնոցների 

պատյաններ. քթակնոցների պատյաններ. 
մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիների պատյաններ. լºսանկարչական 
ապարատների º պարագաների համար 
հատºկ պատյաններ. լաբորատոր քրոմատա-
գրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). լաբորատոր կենտրոնա-
խºսակներ. քթակնոցների շղթաներ. 
ցիկլոտրոններ. կարկիններ (չափիչ սարքեր). 
հաճախաչափներ. ցºցակային ժամացºյցներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). Պետրիի 
թասեր. պատյաններ դյºրատար համա-
կարգիչների համար. պաշտպանական 
հակահրդեհային պատյաններ. չիպեր (ինտե-
գրալային սխեմաներ). ձևանմºշներ (չափիչ 
սարքեր). քայլաչափներ. օդերևºթաբանական 
զոնդ-փչագնդեր. լºյսի կետային աղբյºրների 
մոնտաժման դողեր. ասբեստային առաջա-
կալներ հրշեջների համար. հրդեհային 
ճկափողեր. սպորտսմենների պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. շարժական հեռախոսների 
փոկեր. ակնոցների º քթակնոցների փոկեր. 
լºսանկարչական ապարատների կալաններ. 
կոմºտացիոն վահաններ. բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականºթյºն). էկրաններ (լºսա-
նկարչºթյºն). բանվորի դեմքի պաշտպանիչ 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյºնաբերական 
նպատակների համար. ֆլºորեսցենտող 
էկրաններ. լºսակայացºյցներ (լºսավորº-
թյան չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. 
գալվանական տարրեր. էպիդիասկոպներ. 
էրգաչափներ. խարիսխներ (էլեկտրա կա-
նºթյºն).

դաս 10. վիրաբºժական, բժշկական, 
ատամնաբºժական և անասնաբºժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորºթյºնների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբºժական իրեր. նյºթեր կարեր դնելº 
համար.

դաս 11.  լºսավորման, ջեռºցման, շոգº 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. լºսամփոփներ. շոգº կºտակիչներ. 
ջերմային կºտակիչներ. հակասառ-
ցապատիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
թորիչ ապարատներ. ջրազերծման ապա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

128

ՄԱՍ 1

128

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

րատներ. հիդրոմերսºմով լոգանքի 
ապարատներ. ախտահանման ապարատներ. 
օդի հոտազերծման ապարատներ. արևայրºքի 
ապարատներ (սոլյարիºմեր). օդի կամ ջրի 
իոնացման ապարատներ. սºրճը բովելº 
ապարատներ. ըմպելիքների սառեցման 
ապարատներ. լվացման սենյակներºմ ձեռքերի 
չորացման ապարատներ. մրգերի չորացման 
ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և 
կայանքներ. սառցարանային ապարատներ. 
չորացման ապարատներ. վառարանների 
մետաղական ամրաններ. վառարանների 
սառեցման բաքեր. կենտրոնական ջեռºցման 
համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրա-
ջեռºցիչներ, բացառºթյամբ մեքենաների 
մասերի. վաննաներ. հիդրոմերսºմով 
վաննաներ (անոթներ). նստովի վաննաներ. 
էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակºմ). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման կայանքների մասեր). 
էլեկտրական օդափոխիչներ կենցաղային 
նպատակների համար. շամփºրներ. 
սառնարանային ցºցափեղկեր. ջերմային 
ցºցափեղկեր. ջրատաքացºցիչներ. ջրատա-
քացºցիչներ (ապարատներ). արտաքնոցների 
ջրթողներ. օդաջեռºցիչներ. խոհանոցների 
օդամաքրիչներ. գազապաղիչներ, բացա-
ռºթյամբ մեքենաների մասերի. ացետիլենային 
գեներատորներ. ջրածորաններ. այրոցներ, 
հրածորաններ. ացետիլենային այրոցներ. 
բենզինային հրածորաններ. գազայրոցներ. 
լամպերի այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբո-
րատոր հրածորաններ. յºղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնº ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնº տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լºսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. 
ցնցºղներ. սառնարանային տարողºթյºններ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի 

սահափականներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռºցման կամ սառնարանային 
կայանքների մասեր). վառարանների 
մոխրանոցներ. գոլորշիչներ. լºյսի ջահային 
աղբյºրներ. ցնցղախցիկներ. թºրքական 
բաղնիքների շարժական խցիկներ. 
օդաջեռºցիչներ (կալորիֆերներ). սառնարանի 
խցիկներ. սենյակային բºխարիներ. ծխանցքեր. 
ճնշման տակ սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կերակրակաթսաներ. օդի ոչ 
ավտոմատ կափºյրներ շոգեջեռºցման 
կայանքների համար. պահեստարաներºմ 
մակարդակի կարգավորման կափºյրներ. 
ջերմապահպանիչ կափºյրներ (ջեռºցման 
կայանքների մասեր). էլեկտրատաքացմամբ 
գորգեր. լամպանոթներ. էլեկտրական լամպերի 
անոթներ. արևային ջերմային հավաքիչներ 
(ջեռºցºմ). զտման աշտարակներ. վառա-
րանների կրակակալներ. արտածծող 
թասակներ. լաբորատոր արտածծող 
թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակներ. 
օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների օդորա-
կիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռºցման կաթսաներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմºղի խողովակների համար. դյºրատար 
դարբնոցներ. մանղալներºմ օգտագործվող 
լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյºնավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցºցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցºցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յºղային լամպեր. 
անդրամանºշակագºյն ճառագայթման 
լամպեր, բացառºթյամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
հանքափորերի լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
ջահեր. մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. 
ջրման և ոռոգման գյºղատնտեսական 
մեքենաներ. մանրէազերծման միանգամյա 
պարկիկներ. բազմաֆºնկցիոնալ եփող 
սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մºֆտաներ. վաննաների ջեռºցիչներ. 
արդºկների տաքացºցիչներ. ընկղմվող 
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ջեռºցիչներ. գազայրոցների գլխադիրներ. 
ծորակների հակացրցայտիչ գլխադիրներ. 
ջերմային պոմպեր. էլեկտրական լամպերի 
թելեր. լºսավորման սարքերի մագնեզիºմային 
թելեր. շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լºսավորվող համարներ. ջեռºցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռº-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների սարքա վո-
րանք. լոգասենյակների սարքավորանք. 
վառարանների բեռնման սարքավորանք. 
թրծավառարանների սարքավորանք (հենա-
րաններ). շոգեբաղնիքների սարքավորանք. 
սառնարանային սարքավորանք և կայանքներ. 
էլեկտրատաքացմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռºթյամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գործվածքների շոգե-
մշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. 
օջախներ. էլեկտրական գոլորշեփներ. 
շոգեարտադրիչներ, բացառºթյամբ մեքե-
նաների մասերի. պաստերիչներ. լամպերի 
կոթառներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. 
սºրճի էլեկտրական լºծակորզիչներ. 
վառարաններ (ջեռºցման սարքեր). 
հացաբºլկեղենի վառարաններ. խºղակավոր 
վառարաններ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռապահարաններ). միկրոալիքային վառա-
րաններ (սննդի պատրաստման համար). 
միկրոալիքային վառարաններ արդյºնա-
բերական նպատակների համար. աղբայրիչ 
վառարաններ. թրծավառարաններ. արևային 
վառարաններ. ատամնաբºժական վառա-
րաններ. վառարաններ, բացառºթյամբ 
լաբորատոր վառարանների. միզամաններ 
(սանիտարական սարքավորանք). ջեռºցման 
կաթսաների սնºցիչներ. տաքացման 
թիթեղներ. խոհանոցի սալօջախներ. տաքաց-
ման սալեր. ծծակներով շշերի էլեկտրական 
տաքացºցիչներ. ակվարիºմների տաքա-
ցºցիչներ. ակվարիոմների լºսատºներ. 
էլեկտրատաքացմամբ բարձեր, բացառºթյամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մանրէազերծ սենյակներ 
(սանիտարական կայանքներ). ջրառման 
սարքեր. հոտազերծման սարքեր, բացա-
ռºթյամբ անձնական նպատակների համար 
նախատեսվածների. սննդի մնացºկների 
ջրազերծման սարքեր. ծխահարման սարքեր, 

բացառºթյամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. գազերի մաքրման 
սարքեր. յºղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի 
տաքացման սարքեր. կերերի չորացման 
սարքեր. ջրի զտման սարքեր. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառºյցի արտադրման 
սարքեր և մեքենաներ. սառեցման սարքեր և 
կայանքներ. սննդամթերքի ջերմամշակման 
սարքեր և կայանքներ. լºսավորման սարքեր և 
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր 
և կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լºսավորման 
սարքեր. լºսադիոդային լºսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղºկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռºցման և տաքացման սարքեր. ջեռºցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռºցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաºնաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմºղների 
կամ գազամºղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմºղների կամ գազամºղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմºղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամºղների համար. շամփºրի պտտման 
հարմարանքներ. սկºտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգºրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսºարներ). շամփºրով 
հարմարանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա 
լºսարձակներ. ջրմºղի ծորակների 
միջադիրներ. ռադիատորներ (ջեռºցման). 
կենտրոնական ջեռºցման ռադիատորներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. լվացա րանա-
կոնքեր. ախտահանիչ նյºթերի բաշխիչներ 
արտաքնոցների համար. ոռոգման կաթիլային 
ցրիչներ (ոռոգման աքսեսºարներ). 
լºսացիրներ. միջºկային ռեակտորներ. 
ջերմºթյան վերականգնիչներ. ճնշման տակ 
ջրի պահման ռեզերվºարներ. տապակման 
սարքեր. կանթեղներ. հատակադիր լºսատº. 
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առաստաղի լºսամփոփներ. զºգարա-
նակոնքերի նստոցներ. թռչող սարքերի 
լºսավորման համակարգեր. էլեկտրական 
արագ եփող սարքեր (ավտոկլավներ). 
գազազտիչներ (գազի կայանքների մասեր). 
լամպի ապակի. մանրէազերծիչներ. ջրի 
մանրէազերծիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդաչորանոցներ. լվացքի էլեկտրական 
չորºցիչներ. մազերի չորºցիչներ. ածիկի 
չորºցիչներ. ծխախոտի չորºցիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացառºթյամբ 
մեքենա ների մասերի. տոստերներ. գազա-
պարպիչ էլեկտրական խողովակներ 
լºսավորման համար. լամպերի խողովակներ. 
լյºմինեսցենտային խողովակներ լºսավորման 
համար. խողովակներ (սանիտարատեխիկա-
կան համակարգերի մասեր). ջեռºցման 
կաթսաների հրախողովակներ. ջեռºցման 
կաթսաների խողովակներ. զºգարանակոնքեր. 
շարժական արտաքնոցներ. կենտրոնական 
ջեռºցման ռադիատորների խոնավարարներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի մասեր). արտաքնոցների 
զºգարանակոնքեր. ջրմºղի կայանքներ. 
լոգասենյակների սանիտարատեխնիկական 
կայանքներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջºկային 
վառելիքի և միջºկային ռեակցիաների դան-
դաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղºկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգº արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններºմ ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխºթյան 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակºմ). 
օդափոխºթյան կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակºմ) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենաներ. ջեռºցման 
կայանքներ. ջեռºցման կայանքներ 
փոխադրամիջոցների համար. տաք ջրով 
աշխատող ջեռºցման կայանքներ. 
պոլիմերացման կայանքներ. ջրամատա կա-
րարման համակարգերի կայանքներ. ջահավոր 

կայանքներ նավթարդյºնաբերºթյան համար. 
մոխրի տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. 
ջրի մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիºմների 
զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելº ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լºսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆºրնիտºր վառարանների համար. հրակայºն 
աղյºսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. քրոմա-
տագրիչներ արդյºնաբերական նպատակների 
համար. էլեկտրական թեյնիկներ. քարշի 
կարգավորման ձգափականներ (ջեռºցºմ). 
սառնապահարաններ. սառցապահարաններ. 
վառելիքային ջերմօգտագործիչներ. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռºցիչ տարրեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապա րատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթºցիկ նյºթեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ. 
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ 
(բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական 
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նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառºթյամբ սարքավորºմների). պլաստ-
մասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
ինքնահոս գրիչներ.ջրաներկեր (ներկեր). 
ալբոմներ. ալմանախներ. գրասենյակային 
ապարատներ փաստաթղթերի մակաշերտման 
համար. բազմացման ապարատներ. ատլասներ. 
ազդագրեր, պլակատներ. թղթե ժապավեններ.
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. 
բլանկներ. ծանºցման բլանկներ (թղթա-
գրենական պիտºյքներ). նոթատետրեր. 
բլոկնոտներ (թղթագրենական պիտºյքներ). 
բլոկնոտներ նկարելº, գծագրելº համար. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. ապա-
րանջաններ գրենական պիտºյքներ պահելº 
համար. բրոշյºրներ. բºկլետներ. թղթե թերթեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). մոմած թºղթ. 
թºղթ գրանցող սարքերի համար. թºղթ 
ռենտգենյան նկարների համար. թºղթ 
էլեկտրասրտագրիչների համար. բºրա-
վետացված կամ ոչ բºրավետացված թºղթ 
պահարանների արկղերի համար. թºղթ 
փայտազանգվածից. թºղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
գրասենյակային թºղթ. մագաղաթյա թºղթ. 
փոստային թºղթ. լºսավորվող թºղթ. սºան 
թºղթ չինական նկարչºթյան և գեղագրºթյան 
համար. զºգարանի թºղթ. թºղթ 
փաթեթավորման համար. զտիչ թºղթ. թղթյա 
ծծաններ. տեղեկատվական տեղեկագրեր. 
գլանիկներ գրամեքենաների համար. 
ներկարարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, 
բացառºթյամբ ատամնաբºժºթյան մեջ 
օգտագործվողների. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցանակներ. ձևվածքներ կարի համար. 
թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. 
հեկտոգրաֆներ. կավ ծեփման համար. 
պոլիմերային կավ մոդելավորման համար. 
գլոբºսներ. գծագրատºփեր. փորա-
գրանկարներ. քարեգրիչներ. մատիտների 
գրաֆիտե միջºկներ. բռնիչներ փաստա թղթերի 
համար (թղթագրենական պիտºյքներ). 
բռնիչներ մատիտների համար. բռնիչներ 
կավիճների համար. բռնիչներ էջերի համար. 
բռնիչներ չեկի գրքºյկների համար. բռնիչներ 

դրոշմների (կնիքների) համար. տրամագրեր. 
փորագրանկարների գրատախտակներ. գրա-
տախ տակներ քարեգրիչներով գրելº համար. 
դպրոցական գրատախտակներ.  գրաշարային 
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտարա-
րºթյºնների համար.  կրկնապատկող սարքեր.  
դակիչներ (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե տարաներ սերºցքի համար. ամսագրեր 
(պարբերական հրատարակºմներ). սեղմակներ 
թղթադրամների համար. սեղմակներ 
գրացºցակային քարտերի համար. սեղմակներ 
գրիչների համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրºթյºն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրºթյան համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակºմներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացºյցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթºղթ. բºսախեժ (սոսինձներ) 
թղթագրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրºթյան համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջºկով մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթºղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարաթղթե 
տºփեր բոլորագլխարկների համար. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
քարտեր. գրացºցակային քարտեր 
(թղթագրենական պիտºյքներ). աշխարհա-
գրական քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի 
գրառման համար. հավաքաքարտեր, 
բացառºթյամբ խաղերի համար նախա-
տեսվածների. ծակոտաքարտեր ժակքարդի 
մանածագործական հաստոցների համար. 
կատալոգներ. կոճեր ներկող ժապավենների 
համար. թղթե կաշպոներ. վրձիններ նկարելº 
համար. վրձիններ նկարիչների համար. 
վրձիններ գրելº համար. գրամեքենաների 
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ստեղներ. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսինձներ. ձկան սոսինձ. սոսնձանյºթ 
(սոսինձ) թղթագրենական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյºթ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքºյկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. թղթա-
գրենական սեղմակոճակներ. սիգար ների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). տºփեր 
դրոշմների (կնիքների) համար. ստվարաթղթե 
կան թղթե տºփեր. ներկատºփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղºկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտºյքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. ժապա-
վեններ գրամեքենաների համար. կպչºն 
ժապավեններ. կպչºն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչºն ժապավեններ թղթագրենական 
կամ կենցաղային նպատակներով օգտա-
գործման համար. ինքնասոսնձվող 
ժապավեններ թղթագրենական կամ կենցա-
ղային նպատակներով օգտագործման համար. 
գծագրական քանոններ. քառանիստ 
գծագրական քանոններ. թռºցիկներ. թղթե 
կամ պլաստիկ կլանող թերթեր սննդամթերքի 
փաթեթավորման համար. որպես փաթեթա-
վորման նյºթ օգտագործվող թղթե կամ 
պլաստիկ թերթեր խոնավºթյան հսկողºթյան 
համար. վիսկոզե թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված ցելյºլոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. պալստմասսայե 
պղպջակավոր թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռածրարման համար. պողպատյա տառեր. 
տպագրական տառաշարեր (թվային և 
տառային). վիմագրիչներ. արկղեր ներկերի 
համար. ճարտարապետական  մանրակեր-
տներ. փոստային դրոշմանիշեր. պլաստիկ 
զանգվածներ ծեփման համար. տպագրական 
գրաֆիկական նյºթեր. ծեփման նյºթեր. 
ºսºցողական նյºթեր (բացառºթյամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյºթեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 

սոսնձող նյºթեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծºծման նյºթեր. 
կազմարարական նյºթեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյºթեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծºծման) 
նյºթեր. զտող նյºթեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելº համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորºմ). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրºթյան համար. 
կավիճ գրելº համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. դյºրատար տպագրական հավա-
քածºներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտºյքներ). 
պիտոյատºփեր գրենական պիտºյքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թºղթը կտրելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկºն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմºշներ 
ասեղնագործºթյան համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմºշներ. յºղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանºմ սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տºշով գրելº համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածºկներ ծեփման համար. գրչատºփեր. 
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կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելº համար (գրասենյակային պիտºյքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. կնիքներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). կնիքներ կնքա մոմի 
համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով սկավառակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար. սկºտեղներ նամակագրºթյան համար. 
սկºտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ լºսա-
նկարների համար. բարձիկներ ջնջելº համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակ-
ների համար. կպչºն զոլեր կազմերի միացման 
համար (կազմարարական գործ). ձեռքի թղթե 
սրբիչներ. ներկով պատելº շերտեր փաստա-
թղթերի վերարտադրման մեքենաների համար. 
ներկով պատելº շերտեր բազմացնող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար| 
կպչºն ժապավեններ գրասենյակային 
նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմա-
նկարներ. ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. 
թանաքի սարքեր. գրասենյակային պիտºյքներ, 
բացառºթյամբ կահºյքի. գրենական 
պիտºյքներ. գրող պիտºյքներ. գծագրական 
պիտºյքներ. դպրոցական պիտºյքներ 
(թղթագրենական ապրանքներ). հարմա-
րանքներ կպչºն ժապավենի մատºցման 
համար (գրասենյակային պիտºյքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելº 
համար. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործºթյºններ. ազդագրեր. տպա-
գրական կարգացºցակներ. գրանցա-
մատյաններ. տպագրական ռեգլետներ. 
մատյաններ. ռետիններ ջնջելº համար. 
գրասենյակային ռետինե օղակաձև կալիչներ. 
գծագրական ռեյսշինաներ (Т-աձև քանոններ). 

գրաֆիկական վերարտադրºթյºններ. գրչա-
ծայրերով գրիչներ. գրիչ-նշիչներ (գրա-
սենյակային պիտºյքներ). թղթե անձեռոցիկներ 
շպարի հեռացման համար. թղթե 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե 
կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելº համար. սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտºյքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելº համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտºթյºնների համար 
(ºսºցողական նյºթեր). հյºսվածքաբանական 
կտրածքներ ºսºցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյºսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցºցատախտակներ հայտարարºթյºնների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
թղթագրենական ապրանքներ. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական սրիչներ մատիտների 
համար. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). տրաֆարետներ (նախշակա-
ղապարներ) նկարչºթյան համար. 
ստվարաթղթե փողակներ (տºբºսներ). տºշ. 
խոնավացºցիչներ (գրասենյակային պիտºյք-
ներ). խոնավացºցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). գծագրական 
անկյºնաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցºցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելº համար. 
սարքեր լºսանկարներ փակցնելº համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելº համար 
(գրասենյակային պիտºյքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգºրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սºրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտºյքներ). լºսափորագրանկարներ. լºսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ 
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տրաֆարետների համար. կտավներ նկարների 
համար. գºնավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). 
գծագրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք 
ºղղºմներ կատարելº համար (հելիոգրաֆիա). 
թանաք. թանաքամաններ. գծանկարներ 
(կապտապատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. 
շաբլոններ ջնջելº համար. գնդիկներ 
գնդիկավոր գրիչների համար. պահարաններ 
գրասենյակային  պիտºյքների համար 
(գրասենյակային սարքավորºմ). տպագրական 
տառեր. հասցեներով դրոշմներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե 
խարաններ). էստամպներ (փորագրանկար-
ներ). պիտակներ, բացառºթյամբ 
մանածագործկանների.  

դաս 17. կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյºթերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծºծման, խցման 
և մեկºսացման նյºթեր. ոչ մետաղյա ճկºն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ºսափոկեր երեխաներին 
կրելº համար. դրամապանակներ. այցե-
քարտերի պատյաններ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի 
կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե 
մասեր ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառºթյամբ մաքրման 
համար օգտագործվողի. հովանոցներ. 
արևային հովանոցներ. թամբագործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևա-
նոցների կամ արևային հովանոցների 
համար. հիմնակմախքներ կանացի 
պայºսակների համար. քարտապանակներ 
(դրամապանակներ). կաշվե կամ կաշվե-
ստվարաթղթե պայºսակներ. կաշվե 
կափºյրներ. մտրակներ. արհեստական 
կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաշի. կաշվեստվարաթºղթ. կաշվե 
պատյաններ զսպանների համար. օղակներ 
հովանոցների համար. կաշվե տºփեր 
բոլորագլխարկների համար. կաշվե կամ 
կաշվեստվարաթղթե տºփեր.   ֆիբրե 
տºփեր,   ֆիբրե    սնդºկներ, ֆիբրե արկղեր. 
քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ºղղանկյºն մեջքակաշիներ 
(կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայºսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակºմներ). 
ճամփորդական հավաքածºներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախºրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատºփեր արդºզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահºյքապաստառներ. պարºտակներ երշի-
կեղենի համար. հագºստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահºյքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափºկ 
տակդիրներ ձիավարºթյան համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիº ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագºստի ճամփորդական 
պայºսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ºսապայºսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմºշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրºկների համար. ºսապարկեր. 
ºղեպայºսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայºսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայºսակներ լեռնագնացների համար. 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական պայºսակներ. կանացի 
պայºսակներ. կաշվե դատարկ պայºսակներ 
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փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայºսակներ. սպորտային 
պայºսակներ. տºրիստական պայºսակներ. 
տնտեսական պայºսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայºսակներ. դպրոցական 
պայºսակներ. պայºսակներ. պայºսակ-
պարկեր երեխաներին կրելº համար. 
ճանապարհորդական սնդºկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիº լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անºրներ ձիերի համար. 
ճամպրºկներ (ºղեբեռ). հարթ ճամպրºկներ. 
հարթ ճամպրºկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյºրավոր անասºնի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյºթեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտºմ. ոչ մետաղյա շարժական 
կառºցվածքներ և շինºթյºններ. ոչ մետաղյա 
հºշարձաններ. 

դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ. 
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյºթեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ 
շինարարական ապակº). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.  

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 

առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա-
րաններ, բրեզենտ, առագաստներ, 
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ). խծºծման նյºթեր 
(բացառºթյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահºմք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանածա-
գործºթյան համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. անկողնº ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ. 
պատի պաստառներ(ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տոնածառի 
զարդեր. 

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք սառºյց.

դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բºյսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
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հյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր. 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելº պիտºյքներ. 
լºցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայº-
թյºններ.  հեռահաղորդակցºթյան ծառայº-
թյºնների բաժանորդագրºմ երրորդ 
անձանց համար. ներմºծման–արտահանման 
գործակալºթյºններ. առևտրրային տեղեկա-
տվºթյան գործակալºթյºններ. գովազդային 
գործակալºթյºններ. ինքնարժեքի վերլº-
ծºթյºն. գովազդի տեղադրման համար նախա-
տեսված տարածքների վարձակալºթյºն. 
առևտրային հաշվեստºգºմ (աºդիտ). 
վարձակալման գործակալºթյºններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարºմ. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարºմ. 
հաշիվների դºրսգրºմ. ապրանքների 
ցºցադրºմ. հաղորդագրºթյºնների գրա-
ռºմ (գրասենյակային ծառայºթյºններ). 
հասարակական կարծիքի ºսºմնասիրºմ. 
շºկայի ºսºմնասիրºմ. գործարարական 
տեղեկատվºթյºն. սպառողներին տրա-
մադրվող առևտրային տեղեկատվºթյºն 
և խորհրդատվºթյºն (ապրանքային 
սպառողական տեղեկատվºթյºն). հետազո-
տºթյºններ գործարարºթյան ասպարե-
զºմ. կոնյºնկտºրային հետազոտºթյºններ. 
հետա զոտºթյºններ շºկայավարման 
ասպա րեզºմ. աշխատակիցների հաս-
տիքի համալրºմ. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդակցºթյºն 
գործարարºթյան կազմակերպման վերա-
բերյալ. խորհրդակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. խորհրդակցºթյºն 
աշխատակիցների կառավարման վերաբերյալ. 
մասնագիտական խորհրդակցºթյºն գործա-
րարºթյան ասպարեզºմ. գովազդի մակե-
տավորºմ. շºկայավարºմ. գործերի 
կառավարºմ ստեղծագործական գործա-
րարºթյան ասպարեզºմ. գործերի կառավարºմ 
սպորտի ասպարեզºմ. կենսագրºթյան հակիրճ 

գրºթյան կազմºմ երրորդ անձանց համար. 
մամºլի տեսºթյºն (ակնարկ). գովազդային 
նյºթերի թարմացºմ. տեղեկատվºթյան 
թարմացºմ և պահºմ տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներºմ. տեքստի մշակºմ. 
ցºցահանդեսների կազմակերպºմ առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրºթյան կազմակերպºմ երրորդ 
անձանց համար. նորաձևºթյան ցºցա-
դրºմների կազմակերպºմ գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառների 
կազմակերպºմ առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. ցºցափեղկերի 
ձևավորºմ. գովազդային նյºթերի 
ձևավորºմ. առևտրային գործºնեºթյան 
գնահատºմ. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստºմ. համակարգչային ֆայլե-
րºմ տեղեկատվºթյան որոնºմ երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնºմ. աջակցºթյºն գործարարºթյան 
կառավարման ոլորտºմ. աջակցºթյºն 
առևտրային կամ արդյºնաբերական 
ձեռնարկºթյºնների կառավարման ոլորտºմ. 
առևտրային միջնորդºթյºն (սպասարկºմ). 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտºմ. գործնական 
տեղեկատվºթյան տրամադրºմ վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրºմ 
ապրանքների և ծառայºթյºնների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացºմ բոլոր զանգվածային 
լրատվամիջոցներով մանրածախ առևտրի 
նպատակով. տնտեսական կանխատեսºմ. 
աճºրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբºժական և հիգիենիկ 
պատրաստºկների և բժշկական նշանակºթյան 
նյºթերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի խթանºմ երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրºթյºն.  
գրասենյակային սարքավորºմների և 
ապարատների վարձºյթ.  գովազդային 
ժամանակի վարձºյթ զանգվածային 
լրատվամիջոցներºմ. գովազդային նյºթերի 
վարձºյթ. գովազդային վահանակների վար-
ձºյթ. առևտրային ավտոմատների վարձºյթ. 
առևտրային վաճառասեղանների վարձºյթ, 
առևտրային ցºցադրափեղկերի վարձºյթ. 
լºսապատճենման սարքավորºմների վար-
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ձºյթ. գովազդային տեքստերի հրապարակºմ. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնºմ, 
արտաքին գովազդ. նմºշների տարածºմ. 
գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդային 
նյºթերի փոստային առաքºմ. գովազդային 
տեքստերի խմբագրºմ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցºմ. գովազդ փոստով. 
հեռºստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրºմ. վիճակագրական տվյալների 
հավաքºմ և տրամադրºմ. տեղեկատվºթյան 
հավաքºմ տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներºմ. տեղեկºթյºններ 
գործնա կան գործարքների մասին. տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշարներºմ 
տեղեկա տվºթյան համակարգºմ. խորհրդակ-
ցական ծառայºթյºններ գործարարºթյան 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցºմ և կնքºմ 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմºմ. հաշիվների 
մասին հաշվետվºթյºնների կազմºմ. 
հեռºստաշºկայավարºմ. հոգեբանական 
տեստավորºմ անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարºմ 
ընկերºթյºնների համար. հյºրանոցային 
գործարարºթյան կառավարºմ.  արտա-
հաստիքային աշխատակիցների գործº-
նեºթյան կառավարºմ. ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարºմ երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատºցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարºմ երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարºմ շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների 
մշակման գործընթացի կառավարºմ. 
ծառայºթյºններ հասարակական հարա-
բերºթյºնների ոլորտºմ. մանեկենների 
ծառայºթյºններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. մեքենագրական 
ծառայºթյºններ. ձեռնարկºթյºնների 
տեղափոխման ծառայºթյºններ. հարկային 
հայտարարագրերի ներկայացման ծառա-
յºթյºններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայºթյºններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացºմ. գների 
համեմատման ծառայºթյºններ. գովազդային 
ծառայºթյºններ՝ «վճար յºրաքանչյºր 

սեղմման համար», PPC ծառայºթյºններ.  
քարտºղարների ծառայºթյºններ. մատա-
կա րարման ծառայºթյºններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնºմ 
և ձեռնարկատերերին դրանցով ապա-
հովºմ). սղագրիչների ծառայºթյºններ. 
ենթակապալառºի ծառայºթյºններ (առև-
տրային աջակցºթյºն). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայºթյºններ բացակա 
բաժանորդների համար. լºսապատճենման 
ծառայºթյºներ. գործնական փորձաքննºթյºն.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինան-
սական գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ. վարկային 
գործակալºթյºններ. պարտքերի գանձման 
գործակալºթյºններ. անշարժ գºյքի 
հետ գործառնºթյºններով զբաղվող 
գործակալºթյºններ. ֆինանսական վերլº-
ծºթյºն. բնակարանների վարձºյթ. 
անշարժ գºյքի վարձºյթ. գրասենյակների 
վարձºյթ (անշարժ գºյք). ագարակների և 
գյºղատնտեսական ձեռնարկºթյºնների 
վարձºյթ. ֆինանսական վարձºյթ. 
խնայողական բանկեր. բնակարանային 
բյºրոներ (անշարժ գºյք). վարձավճարի 
գանձºմ.  ճանապարհորդական վճարագրերի 
դºրսգրºմ. վարկաքարտերի դºրսգրºմ. 
արժեթղթերի դºրսգրºմ. ներդրºմների 
կատարºմ. ապահովագրºթյան հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյºն. հաշվանցºմ. ապահովագրºթյան 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. ֆինանսական 
հարցերով խորհրդակցºթյºն. պարտքերի 
հարցերով խորհրդատվºթյºն. բորսային 
գնանշºմներ. գրավադրմամբ վարկավորºմ. 
առևտրաարդյºնաբերական գործºնեºթյան 
լիկվիդացºմ (ֆինանսական ծառայºթյºններ). 
միջնորդºթյºն. ֆինանսական կառավարºմ. 
դրամի փոխանակºմ. բանկային հեռա-
սպասարկºմ. հաշվեքարտերով սպասարկºմ. 
վարկաքարտերով սպասարկºմ. գործո-
նային գործառնºթյºններ. դրամի և 
ստորագրºթյºնների հավաքման կազմա-
կերպºմ. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպºմ.  հնաոճ իրերի 
գնահատºմ. թանկարժեք իրերի գնահատºմ. 
անտառի ֆինանսական գնահատºմ. 
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նամականիշների գնահատºմ. անշարժ գºյքի 
գնահատºմ. դրամագիտական առարկաների 
գնահատºմ. արվեստի գործերի գնահատºմ. 
բրդի ֆինանսական գնահատºմ. ֆինանսական 
գնահատºմ (ապահովագրºթյºն, բանկային 
գործառնºթյºններ, անշարժ գºյք). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատºմ. էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգºմ դրամական միջոցների 
փոխանցºմ. երաշխավորºթյºն. բոր-
սային միջնորդºթյºն. անշարժ գºյքի 
գործառնºթյºնների ընթացքºմ միջնոր-
դºթյºն. ածխածնային վարկերի 
իրացման ընթացքºմ միջնորդºթյºն. 
ապահովագրºթյան ընթացքºմ միջնոր-
դºթյºն. փոխատվºթյºնների տրամադրºմ.  
գրավով փոխատվºթյºնների տրամադրºմ. 
վեբ-կայքերի միջոցով ֆինանսական տեղեկա-
տվºթյան տրամադրºմ. վճարագրերի 
իսկºթյան ստºգºմ. հիմնադրամների 
ներդնºմ. բարեգործական միջոցների 
հավաքºմ. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմսերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինանսական հովանավորºթյºն. հիփո-
թեքային փոխատվºթյºններ. տարաժամկետ 
մարºմով փոխատվºթյºններ. կյանքի 
ապահովագրºթյºն. ապահովագրºթյºն 
հիվան դºթյºններից. ապահովագրºթյºն 
դժբախտ պատահարներից. ապահովա-
գրºթյºն ծովºմ դժբախտ պատահարներից. 
ապահովագրºթյºն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարºմ. անշարժ 
գºյքի կառավարºմ. փոխհատºցºմների 
վճարման ֆինանսական կառավարºմ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրºթյան 
վիճակագիրների (ակտºարիաների) 
ծառայºթյºններ. բանկային ծառայºթյºններ. 
միջնորդական ծառայºթյºններ. թոշակների 
վճարման ծառայºթյºններ. հոգաբարձºների 
ծառայºթյºններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայºթյºններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայºթյºններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայºթյºններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնºմ. ֆինանսավորºմ. 
անկիզելի պահարաններºմ պահպանºմ. 
արժեքների պահպանºմ. հարկային 
փորձաքննºթյºն.

դաս 37.  շինարարºթյºն. նորոգºմ. 
սարքավորºմների տեղակայºմ. ասֆալ-
տապատºմ. նավթի և գազի խորը 
հորատանցքերի հորատºմ. հորատանցքերի 
հորատºմ. ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն 
մաշված շարժիչների վերականգնºմ. 
ամբողջºթյամբ կամ մասնակիորեն 
մաշված մեքենաների վերականգնºմ. 
հագºստի վերականգնºմ, հագºստի 
նորացºմ. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնºմ. դողածածկանի վºլկանացºմ 
(նորոգºմ). շինºթյºնների հերմետիկացºմ 
(շինարարºթյºն). սպիտակեղենի արդº-
կºմ. հագºստի գոլորշիով արդºկºմ. 
ախտահանºմ. կրծողների ոչմչացºմ. 
հանքային օգտակար հանածոների հանºյթ. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորºմ.  
տրանսպորտային միջոցների կºտակիչների 
լիցքավորºմ. դանակների սրºմ. կառºյցների 
մեկºսացºմ. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվºթյºն. աղյºսների շարºմ. 
գամակցºմ. շինարարºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. լաքապատºմ. կրկնա-
կան անագապատºմ. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժºմ. ճանապարհների 
սալարկºմ. ավտոմեքենաների լվացºմ. 
լºսամºտների լվացºմ. տրանսպորտային 
միջոցների լվացºմ. շինարարական 
աշխատանքների հսկողºթյºն (վերահսկող-
կառավարող). կահºյքի պաստառապատºմ. 
քայքայºմից պաշտպանելº նպատակով 
մշակºմ. տրանսպորտային միջոցների մշակºմ 
քայքայºմից պաշտպանելº համար. զմռնիտե 
թղթով մշակºմ. պեմզայով կամ ավազով 
մշակºմ. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկºմ և վերանորոգºմ. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկºմ. պատերի պաստառապատºմ. 
ցºցանակների ներկºմ և նորացºմ. 
շինºթյºնների (արտաքին մակերեսի) մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցºմ. 
օգնºթյºն (վերանորոգºմ) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքºմ. հագºստի նորոգºմ. բºլդոզերների 
վարձºյթ. ցամաքºրդային պոմպերի վարձºյթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձºյթ. մաքրման համար մեքենաների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

139

ՄԱՍ 1

139

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

վարձºյթ. վերամբարձ կռºնկների վարձºյթ 
(շինարարական սարքավորºմ). լվացքի 
մեքենաների վարձºյթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձºյթ. էքսկավատոր-
ների վարձºյթ. գազափականագործական 
ատեխնիկական և ջրմºղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա ծածկի աշխատանքներ. ներկարա-
րական աշխատանքներ. ատաղձագործական 
աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակºմ. գաղտնափականք-
ների նորոգºմ. անձրևային հովանոցների 
նորոգºմ.  արևային հովանոցների նորոգºմ. 
ավտոմեքենաների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. հրածորանների (այրոցների) 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
կինոպրոյեկտորների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ինքնաթիռների նորոգºմ 
և տեխնիկական սպասարկºմ. անկիզելի 
պահարանների նորոգºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ժամացºյցների նորոգºմ և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգºմ. 
պոմպերի նորոգºմ.  երեսքաշի նորոգºմ. 
կոշիկի նորոգºմ. հագºստի նորոգºմ. 
լºսանկարչական ապարատների նորոգºմ. 
կահºյքի վերականգնºմ. երաժշտական 
գործիքների վերականգնºմ. արվեստի 
գործերի վերականգնºմ. տրանսպորտային 
միջոցների յºղºմ. շինարարական կառºյցների 
քանդºմ. պահեստների կառºցºմ և 
վերանորոգºմ. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյºթի լիցքավորºմ և սպասարկºմ). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացºմ. պատնեշների 
կառºցºմ, ծովապատնեշների կառºցºմ. 
խողովակաշարերի կառºցºմ և տեխնիկական 
սպասարկºմ. ստորջրյա շինարարºթյºն. 
նավահանգիստների կառºցºմ. արդյºնա-
բերական ձեռնարկºթյºնների կառºցºմ. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառºցºմ. կառºցºմ և շինարարºթյºն. 
նավաշինºթյºն. շենքերի մաքրºմ (ներքին). 
փողոցների մաքրºմ. մակաբºյծների, 
բացառºթյամբ գյºղատնտեսական վնասա-
տºների, ոչնչացºմ. անիվների հավասա-
րակշռման ծառայºթյºններ. արհեստական 
ձնածածկի ստեղծման ծառայºթյºններ. 

լվացքատների ծառայºթյºններ. դռների 
և լºսամºտների տեղադրºմ. ոռոգման 
սարքերի տեղադրºմ և վերանորոգºմ. 
վերելակների տեղադրºմ և նորոգºմ. 
ջեռºցման սարքավորºմների տեղադրºմ և 
նորոգºմ. պաշտպանական ազդասարքերի 
տեղադրºմ և նորոգºմ. վառարանների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. հեռախոսների 
տեղադրºմ և նորոգºմ. օդի լավորակման 
սարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. հրշեջ 
ազդասարքերի տեղադրºմ և նորոգºմ. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրºմ և 
նորոգºմ. էլեկտրական սարքերի տեղադրºմ 
և նորոգºմ. խոհանոցային սարքավորºմների 
տեղադրºմ. համակարգիչների տեղակայºմ, 
սպասարկºմ և նորոգºմ. մեքենայական 
սարքավորºմների տեղադրºմ, նորոգºմ և 
տեխնիկական սպասարկºմ. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորºմների տեղադրºմ, 
նորոգºմ և տեխնիկական սպասարկºմ. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանºմների վերացºմ. լողավազանների 
խնամք. կահºյքի խնամք. ծխնելºյզների 
մաքրºմ. շոգեկաթսաների մաքրºմ և 
նորոգºմ. հագºստի մաքրºմ. չոր մաքրºմ. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրºմ. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրºմ. կաշվե իրերի մաքրºմ, 
նորոգºմ և խնամք. մորթºց արտադրանքի 
մաքրºմ, նորոգºմ և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն. 
նորºթյºն ների տպա գրման գործակա-
լºթյºններ. ան լար հեռարձակºմ. հեռºս-
տատեսային հեռարձակºմ. մալºխային 
հեռºստահեռարձակºմ. հաղորդա-
գրºթյºնների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայºթյºններ). 
տեղեկատվºթյºն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. համացանց մºտքի ապահովºմ.  
տվյալների հիմնապաշարներ մºտքի 
ապահովºմ. համացանցºմ  քննարկման 
ֆորºմներ մºտքի ապահովºմ. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովºմ. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամադրºմ 
հեռºստախանºթների ծառայºթյºնների 
համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների 
փոխանցºմ. հաղորդագրºթյºնների և 
պատկերների փոխանցºմ  համակարգչի 
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միջոցով. հեռագրերի փոխանցºմ. թվային 
ֆայլերի փոխանցºմ. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորºմների տրամադրºմ. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայºթյºնների տրամադրºմ. հաղորդա-
գրºթյºններ փոխանցող սարքերի վարձºյթ. 
համացանց մºտքի ժամանակի վարձºյթ. 
մոդեմների վարձºյթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորºմների 
վարձºյթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձºյթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձºյթ. ռադիոհեռարձակºմ.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախո-
սային կապ. կապ համակարգչային 
տերմինալների կիրառմամբ. արբանյակային 
կապ. հեռագրական կապ. հեռախոսային 
կապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային 
ծառայºթյºն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառմամբ). հեռºստակոնֆերանսներ. 
բաժա նորդային հեռագրային ծառայºթյºն-
ներ. ձայնային փոստի ծառայºթյºններ. 
երթºղման և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայºթյºններ. տվյալների հոսքի 
փոխանցման ծառայºթյºններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայºթյºններ. 
հեռախոսային կապի տրամադրման 
ծառայºթյºններ. 

 դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ. 
դաս 41.  կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի 
ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և 
մշակºթային միջոցառºմների կազմակերպºմ. 
նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալºթյºններ. ակադեմիաներ 
(ºսºցºմ). սպորտային հրապարակների 
վարձºյթ. թենիսի կորտերի վարձºյթ. 
գրքերը տºն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառºմների համար տոմսերի 
ամրագրºմ. տեսանկարահանºմ. ֆիզիկա-
կան դաստիարակºթյºն. դիսկոտեկներ. 
կենդանիների վարժեցºմ. կրկնօրինակºմ. 
մոլախաղեր. գրքերի հրատարակºմ. 
տեղեկատվºթյºն դաստիարակºթյան և 
կրթºթյան վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 

հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվºթյºն 
զվարճºթյºնների վերաբերյալ. կինո-
ստºդիաներ. առողջարարական ակºմբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզºմներ). 
գիշերային ակºմբ-սրճարաններ. հրատարա-
կºթյºնների մակետավորºմ, բացառºթյամբ 
գովազդայինների. մանրալºսապատճենºմ. 
տեսագրºթյºնների մոնտաժºմ. հեռºստա– 
և ռադիոծրագրերի արտադրºթյºն. 
երաժշտասրահներ. երաժշտºթյան ստեղ-
ծºմ. ինտերակտիվ խաղերի տրամադրºմ 
համակարգչային ցանցի միջոցով. 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային չբեռնվող 
հրապարակºմների տրամադրºմ. 
հոգևոր կրթº թյºն. մարմնամարզºթյան 
ºսºցºմ. հեռակա ºսºցºմ. գործնական 
հմտºթյºնների ºսºցºմ (ներկայացºմ). 
պարահանդեսների կազմակերպºմ. ցºցա-
հանդեսների կազմակերպºմ մշակºթա-
լºսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպºմ. ºսºմնազրºյցների կազմա-
կերպºմ և անցկացºմ. կոնգրեսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. կոնֆերանսների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. համերգների 
կազմակերպºմ և անցկացºմ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպºմ և անցկացºմ 
(ºսºցºմ). սեմինարների կազմակերպºմ և 
անցկացºմ. սիմպոզիºմների կազմակերպºմ 
և անցկացºմ. մրցºյթների կազմակերպºմ 
(ºսºցողական կամ զվարճալի). գեղեցկºթյան 
մրցºյթների կազմակերպºմ. վիճակախաղերի 
կազմակերպºմ. զվարճºթյան նպատակով 
նորաձևºթյան ցºցադրºմների կազմա-
կերպºմ. ներկայացºմների կազմակերպºմ 
(իմպրեսարիոների ծառայºթյºններ).  
սպոր տային մրցºմների կազմակերպºմ. 
մասնագիտական կողմնորոշºմ (խորհրդա-
տվºթյºն կրթºթյան կամ ºսºցման 
հարցերով). զվարճանքի զբոսայգիներ. 
թարգմանºթյºն ժեստերի լեզվից. 
հեռºստատեսային ժամանցային ծրագրեր. 
շարժական գրադարաններ. մասնագիտական 
վերապատրաստºմ. չբեռնվող առցանց 
տեսաֆայլերի տրամադրºմ. չբեռնվող 
առցանց երաժշտական ֆայլերի տրամադրºմ. 
սարքավորºմների տրամադրºմ կարաոկեի 
համար. գոլֆի դաշտերի տրամադրºմ. 
սպորտային սարքավորºմների տրամադրºմ. 
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խաղասրահների ծառայºթյºնների տրա-
մադրºմ. կինոդահլիճների ծառայºթյºնների 
տրամադրºմ. թատերականացված ներկա-
յացºմներ. թատերական ներկայա-
ցºմներ. ֆիթնես-դասերի անցկացºմ. 
քննºթյºնների անցկացºմ. սպորտային 
մրցºմների ծրագրավորºմ. կինոֆիլմերի 
արտադրºթյºն, բացառºթյամբ գովազ-
դային հոլովակների. ձայնային սարքա-
վորºմների վարձºյթ. տեսախցիկների 
վարձºյթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձºյթ. տեսաֆիլմերի վարձºյթ. դեկո-
րա ցիաների վարձºյթ շոº ծրագրերի 
համար. ձայնագրºթյºնների վարձºյթ. 
խաղալիքների վարձºյթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորºմների վարձºյթ. 
կինո ֆիլմերի վարձºյթ. խաղային 
սարքավորºմների վարձºյթ. մարզադաշտերի 
սարքավորºմների վարձºյթ. լºսավորºթյան 
սարքավորºմների վարձºյթ թատրոնների և 
հեռºստաստºդիաների համար. ռադիո- և 
հեռºստաընդºնիչների վարձºյթ. ջրասºզման 
հանդերձանքի վարձºյթ. սպորտային 
սարքավորºմների վարձºյթ, բացառºթյամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական 
դեկորա ցիաների վարձºյթ. հրապարակºմ 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակºմ. 
տեքստային նյºթերի հրապարակºմ, 
բացառºթյամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդºմներ. զվարճºթյºնների 
կազմակերպºմ հյºրերի համար. տեքստերի 
խմբագրºմ, բացառºթյամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայºթյºններ. հանդիպºմների ծրագրերի 
կազմºմ (զվարճºթյºն). երաժշտºթյան 
ստեղծագործºմ. ենթագրºմ. խնամակալների 
ծառայºթյºններ. հանգստի բազաների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայºթյºններ. անհատական 
մարզիչների ծառայºթյºններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայºթյºններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայºթյºններ. ակºմբների 
ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ կամ 
կրթºթյºն). թանգարանների ծառայºթյºններ 
(շնորհանդես, ցºցահանդեսներ). կրթադաս-
տիարակչական ծառայºթյºններ. նվագա-

խմբերի ծառայºթյºններ. թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. սցենարների գրման 
ծառայºթյºններ. տոմսերի տարած-
ման ծառայºթյºններ (զվարճºթյºններ). 
կրկնºսºյց ների, ºսºցիչների ծառայºթյºն-
ներ (ºսºցºմ). սպորտային ճամբարների 
ծառայºթյºններ. ձայնագրման ստºդիաների 
ծառայºթյºններ. բանավոր թարգմանիչների 
ծառայºթյºններ. դպրոցների ծառայºթյºն-
ներ (կրթºթյºն). նախադպրոցական 
հաստատºթյºններ (դաստիարակºթյºն). 
լºսա նկարչºթյºն. ֆոտոռեպորտաժներ. 
կրկես ներ. գիշերօթիկ դպրոցներ. շոº  
ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ   և հետազոտºթյºններ 
և դրանց հետ կապված մշակºմներ. 
արդյºնաբերական վերլºծºմներ և 
հետա զոտºթյºններ. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակºմ և 
կատարելագործºմ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ. 

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անասնաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտա ռային 
ծառայºթյºններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար։ 
ամºսնական գործակալºթյºններ.  խºզար-
կºական գործակալºթյºններ. գիշերային 
պաշտպանºթյան կազմակերպման ծառա-
յºթյºններ. երեխաների որդեգրման 
գործակալºթյºններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահարանների վարձºյթ. զմռսºմ. 
թաղման բյºրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնºմ. հատºկ իրադարձºթյºնների 
ժամանակ աղավնիների բացթողºմ. 
տոհմա բանական հետազոտºթյºններ. 
իրավա բանական հետազոտºթյºններ. 
անվտան գºթյան հարցերով խորհրդակցº-
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թյºն. մտավոր սեփականºթյան հարցերով 
խորհրդակցºթյºն. իրավաբանական 
անձանց համար մտավոր սեփականºթյան 
բնագավառºմ վերահսկºմ. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկºմ. 
դիակիզºմ. մտավոր սեփականºթյան 
լիցենզավորºմ. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորºմ (իրավաբանական ծառա-
յºթյºններ). կրոնական հավաքների կազմա-
կերպºմ. գաղտնափականքների բացºմ. 
քաղաքացիական պաշտպանºթյºն. հար-
սանեկան արարողºթյºնների պլանավորºմ 
և կազմակերպºմ. կորած մարդկանց 
որոնºմ. դատարանºմ շահերի ներկայացºմ. 
երեխաների հսկողºթյºն. ընտանի 
կենդանիների հսկողºթյºն. անվտանգºթյան 
նպատակներով ºղեբեռների ստºգºմ. 
ձեռնարկºթյºնների անվտանգºթյան վիճակի 
ստºգºմ. երեկոյան հագºստի վարձºյթ. 
կրակմարիչների վարձºյթ. հագºստի վարձºյթ. 
հրշեջ ազդանշանիչների վարձºյթ. դոմեն 
անվանºմների գրանցºմ (իրավաբանական 
ծառայºթյºններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվºթյան հավաքºմ. հրշեջ 
ծառայºթյºն. հասարակական վայրերºմ 
ºղեկցºմ (ºղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմºմ. հեղինակային իրավºնքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարºմ. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարºմ. հանդիպºմների 
կամ ծանոթºթյºնների կազմակերպման 
ակºմբների ծառայºթյºններ. վեճերի 
արտադատարանային լºծման ծառայº-
թյºններ. գողոնի տեղորոշման ծառայº-
թյºններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայºթյºններ. տերերի 
բացակայºթյան ժամանակ բնակարանºմ 
բնակվելº ծառայºթյºններ. վեճերի լºծման 
ծառայºթյºններ. հºղարկավորºթյան 
ծառա յºթյºններ. հասարակական ցանցերի 
առցանց ծառայºթյºններ. թիկնապահների 
ծառայºթյºններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151819  (111) 25013
(220) 17.12.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 17.12.2025

(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լºցկի. 
ծխելº պիտºյքներ:
(740) Զարºհի Մանºկյան

_____________________

(210) 20151846  (111) 25014
(220) 23.12.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 23.12.2025
(730) «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, 0014, Երևան, 
Ադոնցի 2, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. խմելº ջºր (ոչ գազավորված և 

գազավորված):
_____________________

(210) 20151862  (111) 25015
(220) 24.12.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 24.12.2025
(730) Էբբոթթ Փոյնթ օֆ Քեըր Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 05. ազդանյºթեր բժշկական 

ախտորոշ ման համար. պատրաստºկներ 
բժշկºթյան բնագավառºմ տեստավորման 
համար. ախտորոշման տեստեր բժշկական 
նպատակների համար. ազդանյºթերով 
լիցքավորված քարթրիջներ բժշկական 
ախտորոշման համար.

դաս 09. ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք օրգանիզմºմ արյան, հեղºկի և 
հյºսվածքների հետազոտման և տեստավորման 
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համար. ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք օրգանիզմºմ արյան, հեղºկի և 
հյºսվածքների հետազոտման և տեստավորման  
համակարգեր կազմելº համար. ծրագրային 
և ապարատային արտադրանք օրգանիզմºմ 
արյան, հեղºկի և հյºսվածքների հետազոտման 
և տեստավորման համակարգերի էլեկտրոնային 
տվյալների  ներմºծման և առբերման  
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք բժշկական 
ախտորոշման բնագավառºմ օգտագործելº 
համար. ծրագրային արտադրանք բժշկական  
ախտորոշման և (կամ) լաբորատորական 
սարքավորºմների, ապարատների և 
գործիք ների կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական  ախտորոշման և 
(կամ) լաբորատորական սարքավորºմների, 
ապարատների և գործիքների միջև ինտերֆեյսի 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
բժշկական ախտորոշման լաբորատորիաների 
աշխատանքային պրոցեսների կառավարման 
համար. ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք լաբորատորական տեղեկա-
տվºթյան կառավարման համար. համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական  ախտորոշման և 
(կամ) լաբորատորական սարքավորºմների, 
ապարատների և գործիքների հսկման համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական  ախտորոշման և 
(կամ) լաբորատորական սարքավորºմների, 
ապարատների և գործիքների աշխատանքի 
անսարքºթյºնները հայտնաբերելº և 
վերացնելº համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք ախտորոշման 
բժշկական  տեստավորման և (կամ) լաբորա-
տորական տվյալների մշակման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151879  (111) 25016
(220) 29.12.2015 (151) 23.09.2016
   (181) 29.12.2025
(730) «Ինտերավտո» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 
89շ., բն. 1, AM 

(442) 03.02.2016
(540) 

(526) «High Quality» գրառºմն ինքնºրºյն պահ-
պանºթյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտºր:
_____________________

(210) 20160002  (111) 25017
(220) 08.01.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 08.01.2026
(730) «Բոնիլատ» ՍՊԸ, ք. Թալին, Շիրազի 3, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց:

_____________________
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(210) 20160007  (111) 25018
(220) 11.01.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 11.01.2026
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական 

պատրաս տºկներ անասնաբºժական նպա-
տակների համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160040 (111) 25019
(220) 21.01.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 21.01.2026
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(526) «FoodCenter» գրառºմն ինքնºրºյն պահ-
պա նºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սպի-
տակ, սև, բաց և մºգ կանաչ գºնային համակ-
ցºթյամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելºմներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնºնդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյºթեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելº 

նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատº 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. 
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց.

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

դաս 32. գարեջºր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայº-
թյºններ. առևտºր.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:
(740) Զարºհի Մանºկյան

_____________________

(210) 20160111  (111) 25020
(220) 09.02.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 09.02.2026
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(730) «Կորպոհոստ գրºպ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյºնի 
7/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «group» բառն ինքնºրºյն պահպանºթյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է բաց 
և մºգ կապºյտ և սպիտակ գºնային համակ-
ցºթյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա յº-
թյºններ.

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինանսա-
կան գործºնեºթյºն. դրամավարկային 
գործառնºթյºններ. անշարժ գºյքի հետ 
կապված գործառնºթյºններ.

դաս 37. շինարարºթյºն. նորոգºմ. 
սարքա վորºմների տեղակայºմ.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 

ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.

դաս 40. նյºթերի մշակºմ.
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապա-
հովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և մշա-
կºթային միջոցառºմների կազմակերպºմ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ  և   հետազոտºթյºններ 
և դրանց հետ կապված մշակºմներ. 
արդյºնաբերական վերլºծºմներ և 
հետա զոտºթյºններ. համա կարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակºմ և կատա-
րելագործºմ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ.

դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 
անասնաբºժական ծառայºթյºններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայºթյºններ. գյºղա-

տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայºթյºններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայº-
թյºններ. անվտանգºթյան ծառայºթյºններ 
սեփականºթյան և անհատի պաշտպանºթյան 
համար. այլ անձանց կողմից մատºցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայºթյºններ 
անհատի կարիքները հոգալº համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160141  (111) 25021
(220) 15.02.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 15.02.2026
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ 
փ., տºն 76, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կար-
միր գºյնով:
(511) 

դաս 3. սպասք լվանալº միջոցներ:
_____________________

(210) 20160142  (111) 25022
(220) 15.02.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 15.02.2026
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________
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(210) 20160168  (111) 25023
(220) 18.02.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 18.02.2026
(730) Արմեն Մինասյան, Երևան, Մոսկովյան 
23, բն. 4, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյºթեր.

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

_____________________

(210) 20160202  (111) 25024
(220) 22.02.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 22.02.2026
(730) «Օնէքս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 105/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «online express» արտահայտºթյºնն ինքն-
ºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կանաչ 
գºյնով:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºմներ). 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ:

_____________________

(210) 20160252  (111) 25025
(220) 03.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 03.03.2026
(730) «Էվըլայն գրºպ» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 
պող., 18, բն. 9, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 

մարդ կանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յºթյºններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160267  (111) 25026
(220) 09.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 09.03.2026
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ 
պատրաստºկներ բºժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավելºմներ մարդկանց 
համար. վնասատº կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստºկներ, ֆºնգիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

147

ՄԱՍ 1

147

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

(210) 20160288 (111) 25027
(220) 11.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 11.03.2026
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, հայկա-

կան կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160308 (111) 25028
(220) 15.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 15.03.2026
(730) «Հիդրո սթորմ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Հրազդան, Պºրակային փ., 2-րդ նրբ., տºն 3, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց մոխրագºյն և մºգ վարդագºյն գºնային 
համակ ցºթյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտºր.
դաս 37. շինարարºթյºն, նորոգºմ. սար-

քա վո րºմների տեղակայºմ:
_____________________

(210) 20160325  (111) 25029
(220) 17.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 17.03.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյºմրի, Գոգºնցի 
3/5, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

_____________________

(210) 20160327  (111) 25030
(220) 17.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 17.03.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյºմրի, Գոգºնցի 
3/5, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

_____________________

(210) 20160328 (111) 25031
(220) 17.03.2016 (151) 23.09.2016
(181) 17.03.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյºմրի, Գոգºնցի 
3/5, AM 
(442) 14.04.2016
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

_____________________

(210) 20160330 (111) 25032
(220) 17.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 17.03.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյºմրի, Գոգºնցի 
3/5, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

_____________________

(210) 20160360 (111) 25033
(220) 22.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 22.03.2026
(730) Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.05.2016

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկ-

ներ, այն է՝ հորմոնային պատրաստºկներ 
էնդոկրինային խանգարºմների բºժման 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160361  (111) 25034
(220) 22.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 22.03.2026
(730) «Եղեգնաձորի պահածոների գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 34, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց.

դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բºյսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջºր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160364 (111) 25035
(220) 22.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 22.03.2026
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ 

քաղցկեղի բºժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160384 (111) 25036
(220) 25.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 25.03.2026
(730) «Վալեմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «restaurant complex» արտահայտºթյºնն 
ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև և 
ոսկեգºյն գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ:

_____________________

(210) 20160400 (111) 25037
(220) 30.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 30.03.2026
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բºդաղյան 1, 
AM 
(442) 02.05.2016

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160404 (111) 25038
(220) 30.03.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 30.03.2026
(730) «Ֆրանկներ դաբլյº սի» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, 
Ջահºկյան 10, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «ELECTRONICS» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա գºյն, կանաչ և սև գºնային համակ ցº-
թյամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյºթեր. 
շարժական մետաղյա կառºցվածքներ 
և շինºթյºններ. մետաղյա նյºթեր 
ռելսºղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերºմ. հանքանյºթեր.
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դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառºթյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխ-
անցման տարրեր(բացառºթյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյºղատնտեսական 
գործիքներ, բացառºթյամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկºբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լºսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստºգման), 
փրկºթյան և ºսºցման սարքեր º գործիքներ. 
էլեկտրականºթյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կºտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվºթյան թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. 
կրակմարիչներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերºմ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ.

դաս 37. շինարարºթյºն. նորոգºմ. սար-
քա վորºմների տեղակայºմ.

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն.
դաս 40. նյºթերի մշակºմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայºթյºններ  և  հետազոտºթյºններ 
և դրանց հետ կապված մշակºմներ. 
արդյºնաբերական վերլºծºմներ և 
հետա զոտºթյºններ. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակºմ և կատա-
րելագործºմ:

_____________________

(210) 20160422  (111) 25039
(220) 02.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 02.04.2026
(730) Բրիջսթոºն Լայսենզինգ Սերվիսիզ Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.06.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 12. ավտոմեքենաներ, դրանց մասեր 
º կցամասեր. դողեր. վերականգնված պահ-
պանաշերտով դողեր. դողերի օդախցիկներ. 
անիվներ. պահպանաշերտի ռետին դողերի 
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պահպանաշերտերի վերականգնման 
համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկա-
տաններ օդախցիկների կամ դողերի 
վերանորոգման համար. փոխադրամիջոցների 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր) և 
պատյաններ. դողերի պահպանաշերտերի 
նախապատրաստվածքներ. երկանիվ շարժի-
չային փոխադրամիջոցներ և դրանց մասեր 
º կցամասեր. հեծանիվներ և դրանց մասեր 
º կցամասեր. էլեկտրական հեծանիվներ 
և  դրանց մասեր º կցամասեր. թռչող 
ապարատներ և դրանց մասեր º կցամասեր. 
մեղմիչներ (վերգետնյա փոխադրամիջոցների 
համար). վերգետնյա փոխադրամիջոցների 
օդաճնշական մեղմիչներ. լիսեռների միացքներ 
և կցորդիչների ագºյցներ (վերգետնյա 
փոխադրամիջոցների համար). նավերի 
բախամեղմիչներ (նավերի կողմնային 
պաշտպանիչներ). նստատեղերի բարձիկներ 
փոխադրամիջոցների համար. օդաճնշական 
մեղմիչներ և զսպաններ երկաթºղային 
վագոնների համար. փոխադրամիջոցների 
թափարգելներ. կախոցների մեղմիչներ 
փոխադրամիջոցների համար. կախոցների 
զսպաններ փոխադրամիջոցների համար. 
դողերի փականներ. հիդրավլիկական 
համակարգերի ոչ մետաղական ճկափողեր 
փոխադրամիջոցների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160453 (111) 25040
(220) 12.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 12.04.2026
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 

փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սºրճի հիմքով. 
ըմպելիքներ թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի 

հիմքով. բրինձ, տապիոկա (մանիոկա) և սագո. 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջºր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160485 (111) 25041
(220) 21.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 21.04.2026
(730) «Հայ տեք կիբեռանվտանգºթյան 
կենտրոն» հիմնադրամ», ք. Երևան, Հ. 
Հակոբյան 3, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «clothes and accessories» արտահայտºթյºնն 
ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ կանաչ, 
սև և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.



ԳՅՈՒՏԵՐ

152

ՄԱՍ 1

152

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

03 . 10 . 20 16

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչա-
րարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառա-
յºթյºններ:

_____________________

(210) 20160486 (111) 25042
(220) 21.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 21.04.2026
(730) «Ապրիկոտ հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Սարգսյան 10, բն. 6, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «hotel» և «հյºրանոց» բառերն ինքնºրºյն 
պահպանºթյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ծիրանագºյն, դեղին, սև և մոխրագºյն 
գºնային համակցºթյամբ:
(511) 

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովºմ, մասնավորապես՝ հյºրանոցային 
ծառայºթյºններ:

_____________________

(210) 20160489 (111) 25043
(220) 22.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 22.04.2026
(730) Բարիլա Ջի. Է Էռե. Ֆրատելի - Սոչիետա 
պեռ Ացիոնի, IT 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սºրճի փոխարինիչներ. 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հացի փոխարինիչներ և այլ հացամթերքներ, 
այսինքն՝ հացի ձողիկներ, կրեկերներ, 
պաքսիմատներ, բºլկիներ, շերտ-շերտ 
կտրտած հաց բովելº համար և հաց 
համբºրգերի և հոթ դոգի համար. բարկահամ, 
սºր, կծº կրեմներով լցոնված կրեկերներ. 
հացահատիկային մթերքներից պատրաստված 
խորտիկներ. թխվածքաբլիթներ, հրºշակեղեն 
և քաղցրավենիք. թխվածքաբլիթներ շոկոլադե 
պատվածքով կամ շոկոլադե միջºկով. 
շոկոլադ և շոկոլադի հիմքով մթերքներ կամ 
շոկոլադի պարºնակºթյամբ մթերքներ. 
հացաթխվածքներ. պատրաստºկներ կար-
կանդակներ պատրաստելº համար. պիցաներ 
և պատրաստºկներ պիցաների համար. 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոºսներ (համեմºնք). համեմºնք. սառºյց:
(740) Ռºբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20160521  (111) 25044
(220) 29.04.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 29.04.2026
(730) ««Ջի ընդ էյ» -ՎԿ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 
5/15, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսավարկային գործº նեº-

թյºն:
_____________________

(210) 20160524  (111) 25045
(220) 02.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 02.05.2026
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփինե 
Կոշտոյան, Երևան, Շենգավիթ, Հայկ 
Հովսեփյանի 11, բն. 21, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) Բացի «Koshtoyan» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական 
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտºր.
դաս 40. հագºստի կարºմ.
դաս 42. դիզայն, մոդելավորºմ:

_____________________

(210) 20160528 (111) 25046
(220) 03.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 03.05.2026
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. հակասնկային հատկºթյºններով 

օժտված դեղագործական պատրաստºկներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160529  (111) 25047
(220) 03.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 03.05.2026
(730) Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160534 (111) 25048
(220) 04.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 04.05.2026
(730) «Տավինկո» գինº-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի 51, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառº-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160540 (111) 25049
(220) 05.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 05.05.2026
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(730) Մայլն Ֆարմասյºթիքլս Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ 

շաքարային դիաբետի կարգավորման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160549 (111) 25050
(220) 06.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 06.05.2026
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ՝ ոչ բºժական 
կամ ոչ բժշկական նպատակների համար. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. սիգարներ. 
սիգարետներ պատրաստելº ձեռքի մեքենաներ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. սիգարետի 
թºղթ. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղºկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. լºցկի և 
ծխելº պիտºյքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160576  (111) 25051
(220) 10.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 10.05.2026
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին 
փող., տºն 22, AM 
(442) 01.06.2016

(540) 

(526) «food» բառն ինքնºրºյն պահպանºթյան 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յºղեր և ճարպեր:

_____________________

(210) 20160594 (111) 25052
(220) 12.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 12.05.2026
(730) Արմեն Միրզոյան, Երևան, Շահսºվարյան 
8ա -16, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապºյտ գºյնով:
(511) 

դաս 6. մետաղապլաստե դռներ և պատº-
հաններ:

_____________________
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(210) 20160602 (111) 25053
(220) 13.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 13.05.2026
(730) «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 
բն. 22, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «REAL ESTATE AGENCY» արտահայտºթյºնն 
ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գºյքի վաճառք և 
վարձակալºթյºն:

_____________________

(210) 20160603 (111) 25054
(220) 16.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Խաչիկ Բաղդասարյան, Երևան, 
Սիսակյան 18, բն. 5, AM 
(442) 01.06.2016

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապա-
հովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և 
մշակºթային միջոցառºմների կազմակերպºմ:

_____________________

(210) 20160618  (111) 25055
(220) 19.05.2016 (151) 23.09.2016
   (181) 19.05.2026
(730) Արմեն Սամվելի Անտոնյան, Երևան, 
Մելքºմով 11 շ., բն. 26, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնºրºյն պահպանºթյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագºյն, դեղին, բաց և մºգ նարնջագºյն 
գºնային կամակցºթյամբ:
(511) 

դաս 29. կոմպոտներ, մարինադներ, մսա-
մթերքից պատրաստված պահածոներ:

_____________________
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ՏեղեկÉթյÉններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողÉթյան երկարաձգման մասին

1524  16.05.2026 Փրոքթր ընդ Գեմբլ Թյºկետիմ Մալար Սանայի Ա.Ս., TR

1888  22.03.2026 Մեթսո Սºիդեն ԱԲ, SE

3306  29.07.2026 Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3307  29.07.2026 Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3345  06.02.2026 ԷյջԷսԲիՍի Բենք փլք, GB

10752  28.12.2025 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյºղ Ագարակ, AM

11008  30.01.2026 Վիքյºրոն Հոլդինգզ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 

     սահմանափակ պատասխանատվºթյամբ ընկերºթյºն, US

11076  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11077  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11078  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11079  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11080  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11081  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11082  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11083  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11084  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11085  24.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11088  26.07.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, 

     Աշտարակի խճºղի 2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

11453  22.08.2026 Բայեր Քնսյºմր Քեըր ԱԳ, CH

11454  23.08.2026 Բայեր Քնսյºմր Քեըր ԱԳ, CH

11455  23.08.2026 Բայեր Քնսյºմր Քեըր ԱԳ, CH

11643  30.08.2026 «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Արամի 82-84, AM

11923  23.08.2026 ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR

12052  23.08.2026 Լը Սպորտսաք, Ինք., US

12249  29.11.2026 Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցÉցահանդեսային կամ այլ առաջնÉթյան թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնÉթյան թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայÉթյÉնների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատÉն, հասցեն, երկրի կոդը
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ՏեղեկÉթյÉններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160767
(220) 17.06.2016
(730) «Արվա պրոֆ» ՍՊԸ, Տավºշի մարզ, գ. 
Կողբ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող, մաքրող, ախտահանող 

միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ, զºգարանի թºղթ, թղթյա 

սրբիչներ. մեկանգամյա օգտագործման թղթյա 
սավաններ. 

դաս 21. զºգարանի թղթի բաշխիչներ, թղթյա 
սրբիչների բաշխիչներ: 

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

(210) 20160771
(220) 20.06.2016
(730) «Հայասի գրºպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյºղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., 
տºն 11, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160772
(220) 20.06.2016
(730) «Հայասի գրºպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյºղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., տºն 11, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160803
(220) 24.06.2016
(730) «Սի ի թի» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 6, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ռոբոտաշինºթյան և ծրագրավորման 

դասընթացներ:
--------------

(210) 20160925
(220) 15.07.2016
(730) «Շապինանդ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
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(540) 

(511) 
դաս  21. տարաներ, մասնավորապես՝ շիշ.
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր:

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160950
(220) 21.07.2016
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. զոդման էլեկտրական ապարատներ, 

գազոնահնձիչներ, շղթայական սղոցներ.
դաս 8. տափաշºրթեր, սղոցներ, գազոնահնձիչ-

ներ, պտºտակահաններ, աքցաններ, դºրեր, 
ռանդաներ, կացիներ, ծակատիչներ, մºրճեր, ձեռքի 
մեխահան գործիքներ, եղաններ, փոցխեր, բահեր, 
կծաքցաններ, ºնելիներ.

դաս 9. ջրի պոմպերի ավտոմատ փոխան-
ջատիչներ:

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

(210) 20160967
(220) 26.07.2016
(730) «Մեդիտրինա ֆºդս» ՓԲԸ, Երևան, 
Դեմիրճյան 12-14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացված, ջերմամշակման 

ենթարկված, սառեցված մրգեր և բանջարեղեն, 
պահածոներ.

դաս 30. թեյ, քաղցրավենիք, հրºշակեղեն:
--------------

(210) 20160969
(220) 26.07.2016
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Սյºնիքի մարզ, ք. 
Սիսիան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք, 

թխվածք, խմորեղեն, հրºշակեղեն, կոնֆետներ:
--------------

(210) 20160972
(220) 27.07.2016
(730) Տաթևիկ Սիմոնյան, Երևան, Գալշոյան 12, 
բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հասարակայնºթյան հետ կապերի 

(PR) ծառա յºթյºններ, մարքեթինգային ծառա-
յºթյºններ, շºկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտºթյºններ, հասարակական կարծիքի 
հետա զոտºթյºններ (սոցիոլոգիական հետա-
զոտºթյºններ): 

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

(210) 20161041
(220) 12.08.2016
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(730) Թրոմսդորֆ ԳմբՀ ºնդ Քո. ԿԳ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, քիմիական արտադրանք 

բժշկական և սանիտարական նպատակների 
համար, դեղագործական արտադրանք, սպեղանա-
լաթեր, վիրա բºժական վիրակապեր, թºնա-
քիմիկատներ և հերբիցիդներ, ախտահանիչ 
միջոցներ:

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

(210) 20161089
(220) 25.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթºր Մինասյան, 
Երևան, Արտաշիսյան 57/1, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտºր:

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

(210) 20161090
(220) 25.08.2016
(730) «Արաս ֆºդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 

և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածºկներ։

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

(210) 20161091
(220) 25.08.2016

(730) «Արաս ֆºդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 

և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յºղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածºկներ.

դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յºղեր և ճարպեր.

դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյºր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրºշակեղեն 
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոºսներ (համեմºնք). համեմºնք. 
սառºյց։

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

(210) 20161104
(220) 30.08.2016
(730) «Գոլդ կոլա» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Բալահովիտ, 4-րդ փ., 2-րդ փակºղի  N 2 
շինºթյºն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. խմելº ջºր:

--------------
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(210) 20161112
(220) 30.08.2016
(730) «Ես մասնակից եմ» բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Վարդանանց փողոց 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լºսա նկարչական, կինե մատո գրա ֆիա կան, 
օպտի կա կան, կշռման, չափման, ազդա  նշանման, 
հսկման (ստºգ ման), փրկºթյան և ºսºցման 
սարքեր º գործիքներ. էլեկտրականºթյան 
հաղորդ ման, միացման, փոխակերպման, կºտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյºթեր կազմարարական աշխատանք ների 
համար. լºսանկարներ. թղթագրենական 
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,  
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 

գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ.

դաս 41.դաստիարակºթյºն (կրթºթյºն, 
ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապահովºմ, 
զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային 
միջոցառºմների կազմակերպºմ:

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

(210) 20161114
(220) 30.08.2016
(730) «Շին-տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակºնյաց 
34/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ժամանցային կենտրոնի ծառա-

յºթյºններ:
--------------

(210) 20161118
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161119
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161120
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

164164

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 10/1

03 . 10 . 20 16

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161121
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161122
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161123
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161124
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161125
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161126
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161127
(220) 01.09.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161128
(220) 01.09.2016
(730) «Ռոդ Կºրտման լեգալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյºթեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լºսանկարներ. թղթագրենական 
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս. 39 տրանսպորտային փոխադրºմներ. 
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ. 
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ:

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

(210) 20161133
(220) 02.09.2016
(730) «Գրին ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Թºմանյան 
8,  205 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. պարարտանյºթեր:

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

(210) 20161139
(220) 02.09.2016
(730) «ՌԱԿՈ» ՍՊԸ, Սյºնիք, Գորիս, Մ. 
Խորենացº 157, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161142
(220) 05.09.2016
(730) Անժելիկա Ղºլյան, Երևան, Կոմիտասի 
7/1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկºթյան սրահների ծառա յº-

թյºններ:
--------------

(210) 20161154
(220) 06.09.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20161155
(220) 06.09.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161156
(220) 06.09.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161161
(220) 07.09.2016
(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, 
Վաղարշյան 3, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր.
դաս 24. գործվածքներ.
դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ:
--------------

(210) 20161162
(220) 07.09.2016
(730) Քրիստինե Կարենի  Սիրադեղյան, 
Երևան, Փարպեցի 26, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոչ թանկարժեք և թանկարժեք զարդեր, 

ժամացºյցներ.
դաս 25. հագºստ, կոշիկ, պայºսակ.
դաս 35.  ոչ թանկարժեք և թանկարժեք զարդեր, 

հագºստ, կոշիկ, պայºսակ. ապրանքների վաճառք
--------------

(210) 20161163
(220) 07.09.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ջºլիետա 
Սարգսյան Արաիկի, Երևան, Վ. Համբարձºմյան 
10/58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթներ, հրºշակեղեն:

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

(210) 20161164
(220) 07.09.2016
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տºն 13/1, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

167167

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 10/1

03 . 10 . 20 16

(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձºկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յºղեր և ճարպեր:

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

(210) 20161165
(220) 08.09.2016
(730) «Հ.Ա.Ն.Ս.-ֆºդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., 43/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջա րեղեն. կոմպոտ. մºրաբա, ջեմ, բանջա-
րեղենային պահածո:

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

(210) 20161167
(220) 08.09.2016
(730) Տիգրան  Արթºրի Ավագյան, Երևան, 
Մարգարյան  41, բն. 63, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթºթյºն, ºսºցºմ. ºսºմնական 

գործընթացի ապահովºմ:
--------------

(210) 20161168
(220) 08.09.2016
(730) Մարիամ Արսենի Լորեցյան, Երևան, 
Մաշտոցի պող., շ. 3, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյºթեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լºսանկարներ. թղթագրենական 
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºմներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ. 
սնդºկներ և ճամփորդական ճամպրºկներ. 
անձրևանոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ։

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

(210) 20161169
(220) 08.09.2016
(730) Գºանդºն Սաիման Ինվեսթմնթ Քո., 
էլԹիԴի, CN 
(540) 
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(511) 
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար, հարդարանքի 

կաթ, սպիտակեցնող պատրաստºկներ լվացքի 
համար, բծերը հանելº միջոցներ, գºտալին (կոշիկի 
քսºք), եթերային յºղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
ատամի մածºկներ, խºնկ, օդի բºրավետիչներ.

դաս 9. ծածկոցներ դյºրակիր 
համակարգիչների համար, էլեկտրատաքացմամբ 
կարճա գºլպաներ, անլար հեռա խոսներ, 
բարձրախոսների պատյաններ, լºսանկարչական 
ապարատներ, ºսºցման տեսալսողական 
միջոցներ, խոշորացºյցներ (օպտիկա), 
հակաշլացման լºսապաշտպան ապակիներ,  
քթակնոցներ (պենսնե), էլեկտրական մարտկոցներ.

դաս 14. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ, զարդատºփեր, 
կախազարդեր (թանկարժեք իրեր), կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր), վզնոցներ (թանկարժեք իրեր), 
զարդարանքներ (թանկարժեք իրեր), գլխարկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից, կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից, նվերի 
պատյաններ ժամացºյցների համար, ժամացºյց – 
ապարանջաններ.

դաս 18. անձրևանոցներ, արհեստական կաշի, 
բանալիների պատյաններ, դրամապանակներ, 
տնտեսական պայºսակներ, ձեռնափայտեր 
(գավազաններ), կռնապայºսակներ, կենգºրº 
պայºսակներ երեխաներին կրելº համար, կաշվե 
քºղեր.

դաս 21. տնային պարագաներ կոսմետիկայի 
համար, լիկյորի սպասքակազմեր, արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատºցելº համար, սանրեր, 
ատամի խոզանակներ, ատամնաքչփորիչներ, 
ջերմակներ թեյնիկների համար, ձեռնոցներ տնային 
տնտեսºթյան համար, բյºրեղապակյա ամանեղեն.

դաս 25. հագºստ, կոշիկներ, 
բոլորագլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ 
(հագºստ), վզպատներ, գոտիներ (ներքնազգեստ), 
ջրցողի գլխարկներ, դիմակներ քնելº համար.

դաս 28. սարքեր խաղերի համար, 
խամաճիկներ, խաղալիքներ, խաղագնդակներ, 
ºժային մարզասարքեր, անվավոր տախտակներ 
սահելº համար, ձեռնոցներ խաղերի համար, 
միասահºկավոր անվավոր չմºշկներ.

դաս 35. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցºցադրºմ բոլոր 
լրատվամիջոցներով, գովազդ, ապրանքների և 
ծառայºթյºնների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարºմ երրորդ անձանց համար, 

ներմºծման-արտահանման գործակալºթյºնների 
ծառայºթյºններ, վաճառքի օժանդակºթյºն 
երրորդ անձանց համար, մարքեթինգ, առցանց 
վաճառատեղի տրամադրºմ գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայºթյºններ վաճառողներին, 
խորհրդատվºթյºն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելº հարցերով, վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացºմ, երաշխավորների որոնºմ:    

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

(210) 20161170
(220) 09.09.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Սիմոնյան 
Սամվելի, Երևան, Վ.Վաղարշյան 18ա, շենք, բն. 
19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

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

(210) 20161171
(220) 09.09.2016
(730) Հայկ Ադամյան, Երևան, Հակոբ Հակոբյան 
9/1, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ, մասնավորապես 
չինական խոհանոց:

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

(210) 20161172
(220) 09.09.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոºսներ 
(համեմºնք). համեմºնք. սառºյց։

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

(210) 20161173
(220) 09.09.2016
(730) «Էս Թի Ջի գրºպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աջափնյակ 16-րդ թաղ., 19/38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարան:

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

(210) 20161174
(220) 09.09.2016
(730) «Հայկ Բալայան» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, 
Մայակ թաղ., շ. 31, բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտºր:

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

(210) 20161177
(220) 09.09.2016
(730) Գրիգոր Գասպարյան, Երևան, Ադոնցի 8, 
բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կինոնկարների և տեսահոլովակների 

նկարահանման ծառայºթյºններ, կինոնկարների 
և տեսահոլովակների նկարահանման համար 
լºսավորման ծառայºթյºններ, լºսավորման 
կամ նկարահանման սարքերի վարձºյթ նկարա-
հանºմների համար:

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

(210) 20161178
(220) 09.09.2016
(730) Սերոբ -մեդյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ի թաղ., շ. 41, բն. 45, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտºր. 
դաս 37. հեռախոսների նորոգºմ:

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

(210) 20161179
(220) 09.09.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյºղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

170170

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 10/1

03 . 10 . 20 16

(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20161180
(220) 09.09.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյºղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(540) 

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

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

(210) 20161181
(220) 09.09.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյºղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 

(540) 

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

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

(210) 20161183
(220) 13.09.2016
(730) Բայեր Քընսյºմր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ. 

դեղա գործական պատրաս տºկներ ալեր գիաների 
բºժման համար. հակաալերգիկ պատ րաս տºկ-
ներ. հակա հիստամինային պատրաս տºկ ներ. 
հակա խցանիչ պատ րաստºկներ. համակցված 
հակա հիստամինային և հակախցանիչ պատրաս-
տºկներ։

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

(210) 20161185
(220) 13.09.2016
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 6, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինանսական 

գործºնեºթյºն. դրամավարկային գործառնº-
թյºններ. անշարժ գºյքի հետ կապված գործառնº-
թյºններ։

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

(210) 20161186
(220) 13.09.2016
(730) Գառնիկ Ղազարյան, Երևան, Րաֆֆº 73, 
բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

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

(210) 20161187
(220) 13.09.2016
(730) Արմեն Կոստանյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ի թաղ., շ. 40, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ 

և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածºկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161188
(220) 13.09.2016
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատաս խանատվºթյամբ 
ընկերºթյºն, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջºր:

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

(210) 20161192
(220) 14.09.2016
(730) Նանյանգ Բրադրս Տոբակո Քամփնի 
Լիմիթիդ, HK 
(540) 

(511) 
դաս 34 սիգարետներ, ծխագլանակներ; 

ծխախոտ; ծխողների իրեր; լºցկիներ:
--------------

(210) 20161193
(220) 14.09.2016
(730) Նանյանգ Բրադրս Տոբակո Քամփնի 
Լիմիթիդ, HK 
(540) 

(511) 
դաս 34 սիգարետներ, ծխագլանակներ; 

ծխախոտ; ծխողների իրեր; լºցկիներ:
--------------
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(210) 20161195
(220) 14.09.2016
(730) «Տաշիր ֆºդ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր։

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

(210) 20161196
(220) 14.09.2016
(730) «Տաշիր ֆºդ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր։

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

(210) 20161197
(220) 14.09.2016
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տºն 13/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161198
(220) 15.09.2016
(730) «Ոսկե ագա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., 52-24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայºթյºններ. 

անասնաբºժական ծառայºթյºններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայºթյºններ. գյºղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161199
(220) 15.09.2016
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 22 ա, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ. 

վարչարարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան 
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայºթյºններ. 
գովազդային արշավի մշակºմ և իրականացºմ 
առևտրային նպատակով:

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

(210) 20161202
(220) 15.09.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ  
Մաթևոսյան Արսենի, Երևան, Մարկվարտի 92, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ընկºյզով սºջºխ.
դաս 30. հաց, հրºշակեղեն և քաղցրավենիք:

--------------
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(210) 20161204
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161203
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161205
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161206
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161207
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161208
(220) 15.09.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճºղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20161209
(220) 15.09.2016
(730) Ֆարմասյºթիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161210
(220) 15.09.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելº համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելº համար, ծամելº ծխախոտ, 
հոտ քաշելº ծխախոտ, կրետեկ. սնºս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելº համար). էլեկտրոնային 
սիգարետներ. տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր  եւ դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքºմ առաջացող 
աերոզոլի մեջ պարºնակվող նիկոտինը վերացնելº 
համար. նիկոտինային հեղºկ լºծºյթներ՝ 
էլեկտրոնային սիգարետներºմ օգտագործելº 
համար. ծխելº պիտºյքներ, սիգարետի թºղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տºփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տºփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելº 
համար, վառիչներ, լºցկի:

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

(210) 20161211
(220) 15.09.2016
(730) «Արմենիա Թրավել+Մ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մանºշյան 35, AM 

(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային (փոխադրºմներ). 

ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ:
--------------

(210) 20161212
(220) 15.09.2016
(730) «Մեդիապլանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լºսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստºգման), փրկºթյան և ºսºցման սարքեր 
º գործիքներ. էլեկտրականºթյան հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կºտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. 
կրակմարիչներ:

դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյºթեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լºսանկարներ. թղթագրենական 
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
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դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն։
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապահովºմ, 
զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային 
միջոցառºմների կազմակերպºմ:

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161213
(220) 15.09.2016
(730) «Մեդիապլանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լºսա նկարչական, կինե մատո գրաֆիական, օպտի-
կա  կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստºգման), փրկºթյան և ºսºցման սարքեր 
º գործիքներ. էլեկտրականºթյան հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կºտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտա սկավառակ ներ, DVD-
ներ և տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. 
կրակմարիչներ:

դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 

նյºթեր կազմ  արարական աշխատանք ների 
համար. լºսա նկարներ. թղթագրենական պիտºյք-
ներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզա կան և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարº թյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինանսական 
գործ ºնեºթյºն. դրամավարկային գործ առնº-
թյºն ներ. անշարժ գºյքի հետ կապված գործառնº-
թյºններ։

դաս 37. շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքա-
վորºմների տեղակայºմ:

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն։
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապահովºմ, 
զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային 
միջոցառºմների կազմակերպºմ:

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտºթյºններ և մշակºմներ. արդյºնա-
բերական վերլºծºմների և հետազոտºթյºնների 
ծառայºթյºններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակºմ և կատարելագործºմ:

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161214
(220) 15.09.2016
(730) «Մեդիապլանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/14, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լºսա նկարչական, կինե մատո գրաֆիական, օպտի-
կա  կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստºգման), փրկºթյան և ºսºցման սարքեր 
º գործիքներ. էլեկտրականºթյան հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կºտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտա սկավառակ ներ, DVD-
ներ և տեղեկատվºթյան այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվºթյան 
մշակման սարքավորºմներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովºմ. 
կրակմարիչներ:

դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյºթեր կազմ արարական աշխատանքների 
համար. լºսա նկարներ. թղթագրենական պիտºյք-
ներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ 
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºմների). 
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

դաս 36. ապահովագրºթյºն. ֆինանսական 
գործ ºնեºթյºն. դրամավարկային գործ առնº-
թյºն ներ. անշարժ գºյքի հետ կապված գործառնº-
թյºններ։

դաս 37. շինարարºթյºն. նորոգºմ. 
սարքավորºմների տեղակայºմ:

դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն։
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապահովºմ, 

զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային 
միջոցառºմների կազմակերպºմ:

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայºթյºններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտºթյºններ և մշակºմներ. արդյºնա-
բերական վերլºծºմների և հետազոտºթյºնների 
ծառայºթյºններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակºմ և կատարելագործºմ:

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161215
(220) 16.09.2016
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161216
(220) 16.09.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------
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(210) 20161217
(220) 16.09.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161218
(220) 16.09.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161219
(220) 16.09.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161220
(220) 16.09.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

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

(210) 20161221
(220) 16.09.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, շենք 
10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն, 

ºսºցºմ). ºսºմնական գործընթացի ապա-
հովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և մշակº-
թային միջոցառºմների կազմակերպºմ:

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

(210) 20161222
(220) 16.09.2016
(730) Դավիթ Մովսիսյան, Երևան, Բաբայան 
35/2, AMԴավիթ Հայրապետյան, Երևան, 
Զավարյան 57/19, բ.37, AMՀակոբ Թºմանյան, 
Երևան,  Սºվորովի 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. սեղանի խաղեր, խաղաքարտեր:

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

(210) 20161225
(220) 19.09.2016
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US 
(540) 
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(511) 
դաս 43. հյºրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով ապա-
հովºմ. ժամանակավոր բնակատեղով ապա հովման 
կազմակերպºմ, այն է՝ սպասարկվող բնակարան-
ներով, բնակարաններով և բնակելի տներով 
ապահովºմ. ճանապարհորդºթյºնների գործա-
կալº թյºնների ծառա յº  թյºն ներ հյºրա    նո  ցային 
համար ների ամրագրման համար. հյºրանոցային 
մասնագիտացված ծառայºթյºններ, որոնք որպես 
ծրագրի մի մաս տրամադրվºմ են հյºրանոցի 
մշտական հյºրերին. ռեստորանների, բարերի և 
կոկտեյլ բարերի ծառայºթյºններ. խորտկարանների 
ծառայºթյºններ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայºթյºններ. 
հատºկ իրադարձº թյºնների նպատակով 
բանկետ ների և հանդիսավոր երեկºյթների 
անցկացման համար տարածքների տրամադրºմ. 
կոն ֆերանսների, ցºցահանդեսների և հանդիպºմ-
ների անցկացման համար տարածքների 
տրամադրºմ. աթոռների, սեղանների, սեղանի 
սպիտակեղենի և ապակյա սպասքի վարձºյթ 
կոնֆերանսների, ցºցահանդեսների, հանդիսավոր 
երեկºյթների և բանկետների անցկացման համար. 
հանդիպºմների անցկացման տարածքների 
վարձºյթ:

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

(210) 20161226
(220) 19.09.2016
(730) Լºսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա Քոչար 
12, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 

գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161227
(220) 19.09.2016
(730) Լºսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա Քոչար 
12, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 

գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161228
(220) 19.09.2016
(730) Լºսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա Քոչար 
12, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 

գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161229
(220) 19.09.2016
(730) Լºսիա Իսաակ, Երևան, Հարաչյա Քոչար 
12, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ 

գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական 
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ. 
գրասենյակային ծառայºթյºններ:

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

(210) 20161246
(220) 22.09.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնաբºժական պատրաստºկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստºկներ բºժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
մանկական սնºնդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելºմներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելº նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատº կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161247
(220) 22.09.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնաբºժական պատրաստºկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստºկներ բºժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
մանկական սնºնդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելºմներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելº նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատº կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161248
(220) 22.09.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնաբºժական պատրաստºկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստºկներ բºժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
մանկական սնºնդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելºմներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելº նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատº կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161249
(220) 22.09.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնաբºժական պատրաստºկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստºկներ բºժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
մանկական սնºնդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելºմներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելº նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատº կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------
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(210) 20161250
(220) 22.09.2016
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անասնաբºժական պատրաստºկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստºկներ բºժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր բºժական 
կամ անասնաբºժական նպատակների համար, 
մանկական սնºնդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելºմներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելº նյºթեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատº կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161252
(220) 22.09.2016
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյºնի 
23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20161259
(220) 23.09.2016
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյºնի 
23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովºմ:

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

(210) 20161260
(220) 23.09.2016
(730) «Թրավել թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյºնի 
23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառºթյամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161261
(220) 23.09.2016
(730) Հայլան Հռºմ Քլոթինգ Քո., ԷլԹիԴի, CN 
(540) 

(511) 
դաս 18. մորթեղեն, թիկնապայºսակներ, 

գրպանի դրամապանակներ, ձեռքի պայºսակներ, 
ճամփորդական պայºսակներ, բանալիների 
պատյաններ, պայºսակներ, կահºյքի կաշվե 
պաստառներ, կաշվե սրակալներ, անձրևանոցներ, 
ձեռնա փայտեր, հեծելասարքի լրակազմեր, 
թաղանթներ երշիկի համար.
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դաս 25. շապիկներ, հագºստ, տաբատներ, 
շրջազգեստներ, վերարկºներ, բաճկոններ 
(հագºստ), բրդյա բաճկոններ (հագºստ), կաշվե 
հագºստ, կարճաթև մայկաներ, ներքնազգեստ, 
կիսա վարտիքներ, կոշիկներ, գլխարկներ, տրիկոտա-
ժեղեն, ձեռնոցներ (հագºստ), փողկապներ, 
վզպատներ, գոտիներ (ներքնազգեստ), կրոնական 
հագºստ, հարսանեկան զգեստ:

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

(210) 20161262
(220) 23.09.2016
(730) Հայլան Հռºմ Քլոթինգ Քո., ԷլԹիԴի, CN 
(540) 

(511) 
դաս 18. մորթեղեն, թիկնապայºսակներ, 

գրպանի դրամապանակներ, ձեռքի պայºսակներ, 
ճամփորդական պայºսակներ, բանա լիների 
պատյան ներ, պայºսակներ, կահºյքի կաշվե 
պաստառ ներ, կաշվե սրակալներ, անձրևանոցներ, 
ձեռնափայտեր, հեծելասարքի լրակազմեր, 
թաղանթներ երշիկի համար.

դաս 25. շապիկներ, հագºստ, տաբատներ, 
շրջազգեստներ, վերարկºներ, բաճկոններ 
(հագºստ), բրդյա բաճկոններ (հագºստ), կաշվե 
հագºստ, կարճաթև մայկաներ, ներքնազգեստ, 
կիսավարտիքներ, կոշիկներ, գլխարկներ, տրիկոտա-
ժեղեն, ձեռնոցներ (հագºստ), փողկապներ, 
վզպատներ, գոտիներ (ներքնազգեստ), կրոնական 
հագºստ, հարսանեկան զգեստ:

--------------
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Ց�ՑԻՉՆԵՐ

ԳյÉտերի արտոնագրերի համակարգված ցÉցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B1/00     3045  A
A61B17/00   3046  A
A61F 9/00     3047  A
A61K9/00     3048  A
B25B 13/00    3049  A
E04F19/00     3050  A
F16D 65/00    3051  A
G 01R 1/00     3052  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ--ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ--ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ��ՆՆԵՐ

ՏեղեկÉթյÉններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանց�մ No 1774
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 11008
73 (1) Իրավատեր Վիքյºրոն արմասյºթիքալզ 
Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 235 
East 42nd Street, New York, New York 10017-5755, 
USA, US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող Վիքյºրոն 
Հոլդինգզ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 
ահմանափակ պատասխանատվºթյամբ 
ընկերºթյºն, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017-5755, USA, US
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջºթյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի

    Հանրապետºթյºն
Գրանցված է             07.09.2016

____________________

Գրանց�մ No 1775
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 12352
73 (1) Իրավատեր  Ե.Ի. Դյº Փոն դե Նեմºր 
ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 1007 Market 
Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, US

73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Դը Չեմºրս 
Քամփնի ԷֆՍի, ԷլԷլՍի, 1209 Orange Street, 
Wilmington DE 19801, USA, US
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջºթյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

                              Հանրապետºթյºն
Գրանցված է                          22.09.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1776
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 22883
73 (1) Իրավատեր  Իմիջվեա Ափփարել Քորփ., 
Դելավերի Քորփորեյշըն, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, United States of 
America, US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Մըջեսթիք 
Ափփարել ԷլԷլՍի, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատասխանատվºթյամբ 
ընկերºթյºն, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America, US
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջºթյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի

                 Հանրապետºթյºն
Գրանցված է              22.09.2016

_____________________
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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)



188

ՄԱՍ 1
 

188

№ 10/1 
03 . 10 . 20 16

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2016.01  (11) 3045 (13) A
A61B1/00

(21) AM20160056 (22) 15.06.2016
(72) Артур Грабский (AM), Ирина Шиндян (AM) 
(73) Артур Грабский, 0019, Ереван, Сосе 38 
(AM), Ирина Шиндян, 0051, Ереван, Комитас 
49/4, кв. 410 (AM) 
(54) Способ оценки распространенности 
мочекаменной болезни по регионам
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к способу оценки распространен-
ности мочекаменной болезни по регионам.

Осуществляют анализ качественного 
и химического состава мочевых камней. 
Определяют вид каждого камня и по 
преобладанию определенного вида камня 
определяют его распространенность по 
регионам.

Повышается точность способа. 
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3046 (13) A
A61B17/00

(21) AM20160039 (22) 29.04.2016
(72) Анна Погосян (AM), Юрий Погосян (AM), 
Рафик Шахпаронян (AM) 
(73) Анна Погосян, 0010, Ереван, Налбандяна 
25/14, кв. 100 (AM), Юрий Погосян, 0817, 
Арарати марз, с. Нор Харберд 10, д. 14 (AM), 
Рафик Шахпаронян, 0028, Ереван, Киевяна 10, 
кв. 36 (AM) 
(54) Способ трахеостомии
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности, к способам хирургического 
осуществления трахеостомии.

Осуществляют разрез по средней линии 
от кольцевидного хряща книзу по длине, в 
передне-средней  области шеи рассекают 
кожу, под кожный слой, поверхностную 
соединительную ткань и подкожную мышцу 
шеи, расширяют края раны, затем верти-
кально рассекают  нижележащие мышечно-
соединительные слои, после обнажения 
трахеи осуществляют разрез на уровне 1-2 
колец, расширяют образовавшееся окно и в 

трахею помещают трахеостомную трубу, края 
раны зашивают послойно, начиная с углов в 
сторону  трахеостомной трубы, затем трубку 
фиксируют марлевой повязкой к шее. Начиная 
1-1,5см от нижней части кольцевидного хряща 
рассекают подкожную мышцу шеи – на длину 
2,5-3,0 см вниз,  а  нижележащие  мышечно-
соединительные слои рассекают тупым 
способом.

Упрощается способ хирургического вмеша-
тельства.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3047 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20150045 (22) 31.03.2015
(72) Асатур Овсепян (AM) 
(73) Асатур Овсепян, 0078, Ереван, Маркарян 2 
пер, 13, кв. 1 (AM) 
(54) Искусственная капсула линзы и способ 
ее фиксации
(57) Изобретение относится к офтальмологии, 
в частности, к заднекамерным микрохирур-
гическим имплантам и способам их фиксации.

Искусственная капсула линзы - рамка из 
непрерывного полимерного  шнура,  имеющего 
механическую память, который  сформирован 
таким образом, что в открытом состоянии он 
имеет крылья и центральную обойму с дужками. 
Крылья, расположенные диаметрально 
противоположно сторонам обоймы, созданы 
для упирания на переднюю поверхность 
корневой зоны радужки и на две точки угла 
передней камеры, а плоскость центральной 
обоймы находится в задней камере - в месте 
удаленной естественной линзы, параллельна 
плоскости радужки и соединена с крыльями 
со спаренными оплетками, которые в задней 
камере перпендикулярны этим плоскостям, 
а в передной камере - совпадают с ними 
и предназначены  для проведения через 
сделанные соразмерно иридоэктомиии и для 
непрепятствования зрачковому рефлексу, кроме 
того, центральная обойма имеет дужки, которые 
предназначены для фиксации оптической части 
интраокулярной линзы.

Сведения о выданных патентах
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Повышается стабильность фиксации 
оптической части заднекамерной линзы к 
радужке, 12 ил.  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3048 (13) A
A61K9/00

(21) AM20160067 (22) 14.07.2016
(72) Юрий Погосян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10/14 (AM) 
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в частности, к мазям комбинированного 
действия.

Мазь содержит облепиховое масло, пчелиный 
воск, масло гвоздики, прополис и анестезин, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
облепиховое масло – 83,0-86,5; пчелиный воск 
– 4,5-5,5; масло гвоздики - 1,0-2,5; прополис –  
5,0-6,5 и  анестезин - 5,0-6,0.

Повышается эффективность лечения.
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3049 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20150041 (22) 26.03.2015
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ с храповым механизмом
(57) Рукоятка гаечного ключа в цилиндрических 
отверстиях рогообразных крыльев конечных 
частей содержит по одной муфте с при-
соединенными боковыми цилиндрическими 
выступами. 

Центральный участок муфты является 
прямоугольной призмой. В цилиндрических 
отверстиях конечных частей муфта содержит 
по одной установленной двухголовой рабочей 
головке типа гаечного ключа. Головка храповым 
колесом своего внешнего центрального 
участка сцепляется  с храповым механизмом, 
установленным в прямоугольной призме муфты. 
Храповой механизм является соединением  
четырех цилиндрических сегментов, соосных 
друг другу, с цилиндрическим отверстием в 

центре. На границе соединения сегментов 
выполнено по одному зубообразному выступу. 
В цилиндрическом отверстии центра, на 
гранях двух противоположных цилиндрических 
сегментов выполнены предназначенные для 
фиксации углубления по форме одного из 
двух смежных цилиндрических сегментов,. 
Центральные участки оснований этих двух 
противоположных цилиндрических сегментов 
сверху и снизу прикреплены П-образными 
соединителями, выходящими из дугообразных 
отверстий, выполненных на основаниях 
центрального участка муфты. Центральные 
участки П-образных соединителей являются 
кольцами, а в них установлены центральные 
цилиндрические выступы, выполненные 
на основаниях муфты. По направлению 
своей продольной оси муфта в центре имеет 
цилиндрическое отверстие, где установлена 
пружина. Муфта имеет внутреннюю  выемку, 
соответствующую размерам храпового 
механизма и необходимую для его вращения. 
В прямоугольной призмообразной полости, 
выполненной в одном из боковых цилиндри-
ческих выступов выемки, установлена 
подпружиненная прямоугольная призма с 
треугольным призмообразным концом. Зубец 
призмы фиксируется в одном из треугольных 
призмообразных углублений, выполненных на 
обратных сторонах цилиндрического отверстия 
одного из рогообразных крыльев рукоятки. 

Расширяются функциональные возмож-
ности гаечного ключа, 69 ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3050 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160057 (22) 16.06.2016
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности, к разделителям, 
используемым при укладке плитки.

Разделитель плиток имеет шесть крыльев 
одинаковой толщины, четыре из которых 
перпендикулярно пересекаются в центре, 
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образуя крестик – разделитель плиток, к верхней 
части которого прикреплена U-образная призма. 
Верхние основания четырех крыльев крестика 
находятся на одной плоскости, а на нижнем крае 
основания U-образной призмы, прикрепленной 
на верхних основаниях трех крыльев, имеется 
косой срез. Внешние боковые грани U-образной 
призмы - косые и на концах имеют по одному 
прямоугольному срезу, равному толщине крыла. 
При этом, косые боковые грани по своей длине, 
на верхней части имеют по одному выступу в 
виде прямоугольной призмы. Внешние грани 
двух крыльев креста полуцилиндрические, а 
нижние вершины двух других крыльев креста 
- округленные. Нижнее основание креста 
плоское. На концах внешних боковых граней 
U-образной призмы выполнено по одному срезу, 
перпендикулярному основанию.

Расширяются возможности применения 
разделителя, 37 ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3051 (13) A
F16D 65/00

(21) AM20150036 (22) 23.03.2015
(72) Размик Балаян (AM), Арман Симонян (AM), 
Гайк Айрапетян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Барабанный тормозной механизм транс-
портного средства
(57) Изобретение относится к транспортным 
средствам, в частности, к барабанным 
тормозным механизмам с гидравлическим 
приводом. 

Механизм содержит опорный диск, рабочий 
гидравлический цилиндр с двумя поршнями, 
стяжную пружину, колодки с фрикционными 
накладками, присоединённые друг к другу 
посредством пружины, тормозной барабан и 
узел регулировки зазора между колодками и 
барабаном. Узел регулировки содержит два 
регулятора, установленные на опорном диске. 
Каждый из регуляторов содержит корпус с 
внутренним коническим участком на одном 
конце, с двумя буртиками, выполненными 
в полости, с ушками, прикрепленными к 
опорному диску. В коническом участке корпуса 

соосно установлен цанговый зажим. На конце 
цилиндрического участка зажима установлена 
подпружиненная опорная гайка. Соосно корпусу 
и  зажиму  установлены  стержень, краевой  
буртик, цилиндрическая  выемка, выполненная  
со стороны краевого буртика. В выемке 
установлена пружина. На свободном конце 
корпуса соосно установлен подпружиненный 
толкатель, своим закрытым краем 
примыкающий к колодке. В корпусе установлен 
ролик, примыкающий к опорной гайке. С 
роликом взаимодействует подпружиненный 
рычаг, прикрепленный к корпусу. Рычаг 
установлен с возможностью взаимодействия 
с подпружиненным кулачком, прикрепленным 
к опорному диску. Кулачок посредством троса 
связан с колодкой. 

Повышаются продуктивность механизма, 
точность автоматической регулировки зазора 
между колодками и барабаном, 5 ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3052 (13) A
G 01R 1/00

(21) AM20150159 (22) 11.12.2015
(72) Арам Асланян (AM) 
(73) Арам Асланян, 0203, Аштарак, Гитаван 1, 
кв. 8 (AM) 
(54) Измеритель электрической длины радио-
частотного коаксиального кабеля
(57) Изобретение относится к области радио-
техники.

Измеритель электрической длины радио-
частотного коаксиального кабеля имеет 
последовательно соединенные друг с другом 
генератор радиочастотного сигнала, узел 
передачи мощности, состоящий из 3дБ 
делителя и сумматора мощности, детектор 
мощности сигнала и измеритель постоянного 
напряжения. Узел передачи сигнала выполнен 
с возможностью прибавления исследуемого 
кабеля между одним из двух выходов делителя 
мощности и одним из двух входов сумматора 
мощности.

Упрощается процесс измерения электри-
ческой длины радио частот ного  коаксиального 
кабеля и увеличивается точность измерений, 1 ил. 

_____________________
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ՊետÉթյÉնների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպÉթյÉնների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  ԱմիրայÉթյÉններ
AF Աֆղանստան
AG ԱնտիգÉա և 
 ԲարբÉդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նÉթյան աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպÉթյÉն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW ԱրÉբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF ԲÉրկինա Ֆասո
BG ԲÉլղարիա
BH Բահրեյն
BI ԲÉրÉնդի
BJ Բենին
BM ԲերմÉդա
BN ԲրÉնեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT ԲÉթան
BV ԲÉվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյÉնաբերական
 նմÉշների ԲենիլյÉքսի
 գերատեսչÉթյÉն
BY ԲելառÉս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 ՀանրապետÉթյÉն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 ՀանրապետÉթյÉն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK ԿÉկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM ԿամերÉն
CN Չինաստան
CO ԿոլÉմբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU ԿÉբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 ՀանրապետÉթյÉն
DE Գերմանիա
DJ ՋիբÉթի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 ՀանրապետÉթյÉն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպÉթյÉն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շÉկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչÉթյÉն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյÉնաբերական 
 նմÉշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչÉթյÉն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 ԹագավորÉթյÉն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետÉթյÉնների 
 համագործակցÉթյան
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչÉթյÉն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG ԳÉեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR ՀÉնաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-ԲիսաÉ
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN ՀոնդÉրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU ՀÉնգարիա
IB Մտավոր
 սեփականÉթյան   
 համաշխարհային
 կազմակերպÉթյան 
 միջազգային բյÉրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 ՀանրապետÉթյÉն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH ԿամպÉչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 ՀանրապետÉթյÉն
KR Կորեայի 
 ՀանրապետÉթյÉն
KW ՔÉվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 ՀանրապետÉթյÉն 
LB Լիբանան
LC Սենտ ԼյÉսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU ԼյÉքսեմբÉրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 ՀանրապետÉթյÉն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP ՀյÉսիսային 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 ՆիկարագÉա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR ՆաÉրÉ
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նÉթյան աֆրիկյան
 կազմակերպÉթյÉն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE ՊերÉ
PG ՊապÉա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT ՊորտÉգալիա
PW ՊալաÉ
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ ԵվրոմիÉթյան բÉյսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO ՌÉմինիա
RU ՌÉսաստանի 
 ԴաշնÉթյÉն
RW ՌÉանդա
SA ՍաÉդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD ՍÉդան
SE Շվեդիա
SG ՍինգապÉր
SH ՍÉրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR ՍÉրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 ՀանրապետÉթյÉն

SZ Սվազիլանդ
TC ՏÉրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM ԹÉրքմենստան
TN ԹÉնիս
TO Տոնգա
TR ԹÉրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV ՏÉվալÉ
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 ՀանրապետÉթյÉն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY ՈւրÉգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA ՍÉրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE ՎենեսÉելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU ՎանÉատÉ
WO Մտավոր սեփակա-
 նÉթյան համաշխարհ-
 ային կազմակերպÉթյÉն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյºթյºն չºնի




