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որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլինային 
ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար. 
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. 
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր. տեմպերա. 
արծներ (լաքեր), արծնաներկեր. տպագրական 
ներկեր. ներկեր կենդանիների խարանման 
համար. ներկերի սիկատիվներ (չորացման 
ուժեղարարներ). ներկանյութեր մորթիների 
համար. պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող 
նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). 
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ 
(պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության 
համար. շելլաք (գոճխեժ). կարմրախեժ. 
բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. տպագրական ներկեր կլիշեների 
պատրաստման համար. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). 
կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
ներկանյութեր լիկյորների համար. կապարի 
գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական փոշիներ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների 
համար. կապարի սուսր. թուղթ զատիկի ձվերը 
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում 
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ 

(210) 20180591
(220) 13.04.2018
(730)  Նորայր Խաչատրյան, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(540)  

(511) 
դաս 2. ներկեր, խածանյութեր.  արծնուկ ներ. 

ներկանյութեր ըմպելիքների համար. սննդային 
ներկանյութեր (ներկանյութ). ալյումինային 
ներկեր. ալյումինի փոշի գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների համար. ասբեստային 
ներկեր. հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
սևեռակող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. սրծաթի մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ 
(ներկանյութեր). փոշիներ արծաթապատման 
համար. ասֆալտի լաք. սև լաք. աուրամին. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյութեր 
կարագի համար. ներկանյութեր գարեջրի 
համար. բիտումային լաքեր. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. սիենա (մուգ դեղին 
ներկանյութ). լաքեր բրոնզապատման 
համար. բրոնզափոշի ներկելու համար. 
ներկանյութեր կաշվի համար. կարամելներ 
(սննդային ներկանյութ). կարամելացված 
ածիկ (սննդային ներկանյութ). պատվածքներ 
(ներկեր) գուդրոնապատված ստվարաթղթի 
համար. ներկեր խեցեգործական իրերի համար. 
կապարի շպար. գազի մուր (ներկանյութ). 
պաշտպանական նախաներկային պատվածքներ 
տրանսպորտային. միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների 
համար. կրակաթ, տպագրական մածուկներ 
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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էքստրակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ 
փայտանյութը պահպանելու համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար. մակերևույթները բուսածածկույթից 
պահպանող ներկապատվածքներ. տպիչների 
և լուսապատճենահանող ապարատների 
համար լցված քարթրիջներ. բևեկն (ներկերի 
նոսրացուցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. 
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր 
նկարչության համար. սննդային թանաքներ. 
տպիչների քարթրիջներ լցված սննդային 
ներկերով. նշիչների տեսքով գունանյութեր 
կահույքի վերականգնման համար.

դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա-
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական 
ծայրափողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 
համահալվածք)/ մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 
դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղա կան 
նեցուկներ. դռների մետաղական սահմանա-
փակիչներ. մետաղական տափ օղակներ. 
մետաղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական 
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ. 
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցա-
վանդակների համար. ձողեր մետաղա կան 

ցանկապատերի համար. բերիլիում (գլիցինիում). 
շղթաներ անասունների համար, երկեղջյուր 
զնդաներ. բաբիտ (համահալվածք). մետաղական 
զրահապատվածք. մետաղական փականքներ 
տուփերի համար. մետաղական հեղույսներ. 
բալոններ (մետաղական պահեստարաններ) 
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար. 
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ. 
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա-
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր. 
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի 
ստեղծագործություն). ճոպաններ կախուղիների 
համար. մետաղաճոպաններ կախուղիների 
համար. մետաղական ծայրապանակներ 
ճոպանների համար. մետաղական ծայրա-
պանակներ մետաղա ճոպանների համար. ոչ 
էլեկտրական միացքներ մետաղաճոպանների 
համար. կադմիում. կախովի կողպեքներ. 
մետաղական թիթեղիկներ սեպապնդման 
համար. մետաղական ծայրապանակներ 
զբոսանքի գավազանների համար. մետաղական 
տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապա հովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղական 
պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական 
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. 
շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
պատուհանի բլոկներ, պատուհանի անվակներ, 
պատուհանի հոլովակներ. մետաղական 
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի համար. պայտի մեխեր. մետաղյա 
ցցեր. մետաղյա առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. 
քրոմի հանքաքար. մետաղա կան երիթակներ, 
մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա բանալիներ. 
մեխեր. պաստառամեխեր. հարդարման մեխեր. 
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. 
մետաղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների 
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների 
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա բեռնարկ-
ղեր (պահպանման/պահեստավորման և փոխա-
դրման համար). մետաղյա զուգառելսեր. 
մետաղակաղապար (ձուլման արտադրություն). 
զնդաններ. կցվանքային մետաղական 
մակադրակներ կտուրների ջրամեկուսացման 
համար. խողովակների մետաղական 
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արմունկներ, խողովակների մետաղական 
ճյուղավորումներ. մետաղական դռներ. 
գոտիները ձգելու մետաղական հարմարանքներ. 
մետաղական սեղմակներ (պահանգներ). 
մետաղյա կեռեր կաթսայիկների համար. 
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն 
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածքներ. 
լարեր սովորական մետաղներից. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե օղակներ. 
անջրանցիկ մետաղյա ամրակապեր. 
մետաղական պահեստարաններ սեղմված 
գազերի կամհեղուկ օդի համար. դռան առջևի 
քերակներ կեղտը կոշիկի ներբաններից 
հեռացնելու համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
պտուտակներ. մետաղական պտուտամեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. 
մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ. 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. մետաղյա 
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական 
սողնակներ. մետաղական խողովակներ. 
մետաղական ռելսեր. պատուհանների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա-
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ. 
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. ֆեռոմոլիբդեն. 
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. 
շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր 
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. 
մետաղական փականքներ. բացառությամբ 
էլեկտրականների. մետաղական փականներ. 
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ 
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում. 
մետաղական հողմացույցներ. լեռնագնացների 
կոշիկների սեպեր. լեռնագնացների կոշիկների 
երկաթե մեխեր. մետաղական կաղապարներ 
սառույցի համար. յուղելու ներագույցներ. 
մետաղական ցանցեր. զսպանակավոր 
փականքներ, զսպանակավոր փականեր. 
ինդիում. մետաղական խորհրդանշաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մետա-
ղական շերտավարագույրներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված արույր. արտաքին 
մետաղական շերտավարագույրներ. արտաքին 

մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա կան 
հենահարթակներ հրթիռների արձակման 
համար. մետաղական կավարամածներ. 
մետաղական խարտուք. մետաղյա սանդղա-
հեծաններ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ 
(միներալ). կոճղեր սովորական մետաղներից. 
դռների կամ պատուհանների միջակապեր. 
մետաղական անվակներ մահճակալների 
համար. մետաղական անվիկներ մահճակալների 
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումներ 
(պողպատի գլոցուկ), (մետաղագործություն). 
մագնեզիում. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմօղակներ 
կոթերի. բռնակների համար. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. 
մետաղական տակդիրներ բեռների փոխադրման 
և բեռնման, բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. մետաղական հենահարթակներ բեռ-
ների տեղափոխման համար. մետաղական 
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ (սան-
դուղքներ). մետաղական ծածկարաններ 
(շինարարություն). դռան մետաղական մուրճեր. 
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սովորական մետաղներ. մետաղական 
հանքաքար. գործվածքներ մետաղալարից. 
հրակիր մետաղներ. մետաղական անվակներ 
կահույքի համար. մետաղական անվիկներ 
կահույքի համար. ագուցավոր մետաղական 
ցցեր. մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինարա-
րություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման 
համար. տների լույս չարձակող մետաղական 
համարներ. փակոցափեղկեր մետաղական. 
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական 
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկական 
լույս չարձակող մետաղական պանելներ. 
պատերի շինարարական մետաղական 
երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ 
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների 
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ 
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
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հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակներ. 
դռան մետաղական բռնակներ. մետաղական 
գամեր. մետաղական դարբասներ, մետաղական 
ճակատամուտք, մետաղական լողաթներ. 
դռների մետաղական ժապավեններ. պողպատե 
տափակ նախապատրաստուկներ, դռան 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
օղակներ բանալիների համար. մետաղական 
հեռագրասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծաններ. 
լայնանիստ մետաղական հեծաններ. հավաքովի 
մետաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն 
փոքր իրեր. լույս չարձակող ճանապարհային ոչ 
մեխանիկական. մետաղական նշաններ. 
մետաղական միացքներ խողովակների համար. 
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). փաթեթավորման մետաղական 
տարողություններ. մետաղական պահեստա-
րաններ. դռան մետաղական շեմեր. 
չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետաղական 
ազդանշաններ. շարժական մետաղական 
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նեցուկներ. մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկերներ. 
զանգուլակներ կենդանիների համար, 
զանգակներ կենդանիների համար. 
զանգուլակեր, զանգեր, զանգակներ. 
մետաղալար զոդման համար. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. մետաղական կափույրներ. բացա-
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ 
սովորական մետաղներից. երկաթգծային 
մետաղական կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ 
սողնակներ. զնդաններ (դյուրակիր). ձգող 
միացուցիչ օղակներ. տիտան. մետաղական 
տանիքածածկեր. տոմպակ. պղնձացինկ 
(համահալվածք). մետաղական տապանաքարեր. 
մետաղական տուրնիկետներ. ցանցավոր 
մետաղական ցանկապատեր. վոլֆրամ. 
մետաղական խողովակաշարեր. վանադիում. 
պատուհանների փեղկավոր մետաղական 
ապակեկալներ. մետաղյա պաշտպանող 
օղակներ, մետաղյա պնդացնող օղակներ. 
մետաղական մեծավանդակներ (կառուց-

վածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե գնդիկներ, 
պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված գեղարվեստական իրեր. մետաղական 
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղական 
տաշտեր թռչունների համար (կառուցվածքներ). 
լույս չարձակող մետաղական բակեններ. 
պպողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ  կապկպելու կամ փաթեթավոր-
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ, 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ հեծա-
նիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար, շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների 
տեղափոխման և բեռնման, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռները 
փոխադրելու համար. մետաղական կիսան-
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դրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղա կան 
հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. մետաղական 
սեղմակներ ճոպանների, մետաղաճոպան ների 
համար. պատուհանների մետաղական 
շրջանակներ. կարկասներ ջերմոցների համար. 
մետաղյա վրաքաշներ. ծխնելույզների 
մետաղական գլխադիրներ. կապկպվածքի 
մետաղական թելեր գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. դռները բացելու ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. շինարարական 
մետաղականսալիկներ. հատակի մետաղական 
սալեր. մետաղական դամբարաններ. մետա-
ղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
մետաղական բեռնատար տակդիրներ. բեռնման 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթգծերի 
վագոնների համար. մետաղական հոդակապեր. 
շինարարական մետաղական հիմնակմախքներ. 
դռան մետաղական շրջանակներ. մետաղյա 
նյութեր ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոցներ. 
մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ հեղուկ 
վառելիքի համար. շարժական կառուցվածքներ. 
լողուն մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. 
քիվերի մետաղական բեկվածքներ, քիվերի 
մետաղական մոլդինգներ. մետաղական 
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ. 
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական 
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղական 
կափարիչներ դիտահորերի համար. մետաղա-
կան տանիքապատվածքեր. կեռեր հերձաքարն 
(շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն իրեր). 
հագուստի կախարանների մետաղյա կեռիկներ. 
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական բաքեր. 
սանդուղքների մետաղական աստիճաններ. 
ջրհորդան մետաղական խողովակներ. ճկուն 
խողովակները փաթաթելու ոչ մեխանիկական 
թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչ 
հարմարանքներ անձեռոցիկների կամ սրբիչների 
համար. ջրմուղի խողովակների մետաղական 

փականներ. շինարարական մետաղական 
փայտամածներ. մետաղյա հենասանդուղքներ. 
շարժական մետաղական նավասանդուղքներ 
ուղևորների համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ. մետաղական պնդօղակներ. 
մետաղական հենարաններ էլեկտրա հա-
ղորդագծերի համար. մետաղական ճյուղա-
վորություններ խողովակաշարի համար. 
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների 
համար, մետաղական շրջանակներ մահար-
ձանների համար. մետաղական ցանկապատեր, 
ճկուն խողովակները փաթաթելու մետաղական 
ոչ մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ պորտֆել-
ների համար. մետաղական փականքներ 
պայուսակների համար. մետաղական 
ֆուրնիտուր կահույքի համար. շինարարական 
մետաղական պանելներ. արձանիկներ 
սովորական մետաղներից. մետաղական 
ժապավենները ձգելու հարմարանքներ (ձգող 
միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղապարներ. 
մետաղական տապանասալեր. մետաղյա 
մահարձաններ.մետաղական ցուցանակներ 
տապանաքարերի համար, գերեզմանների 
մետաղական կոթողներ, մետաղական 
հուշատախտակներ. բուխարիների մետաղական 
ցանցեր, վառարանների մետաղական ցանցեր. 
մետաղական կանգադարակներ տակառների 
համար. մետաղական ֆուրնիտուր մահճա-
կալների համար, դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային 
վթարային մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղյա արկղիկեր. մետաղյա սնդուկներ. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ. 
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց-
ման մետաղական համարանշաններ, համարի 
գրանցման  մետաղական  թիթեղներ. կեր մետ-
ներ (խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարա հալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտարա-
րությունների համար. կառանման մետաղական 
տակառներ. ծխնելույզի մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ծխանցքեր. 
մետաղական խողովակներ օդափոխիչ և 
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օդիլավորակման հարմարանքների համար. 
մետաղական  նրբաթիթեղ  փաթաթման  և  
փաթեթավորման  համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետաղական 
կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի 
համար. ճնշումային մետաղական խողովակա-
շարեր. հեռախոսի մետաղական խցիկներ. 
մետաղյա արկղեր գործիքների համար. 
մետաղական արկղեր գործիքների համար 
(դատարկ). մետաղյա  հավանոցներ. 
արգելակային սեղմակներ (անիվների 
բլոկավորման կալուններ). պողպատյա 
ճոպաններ. մոծակապաշտպան մետաղական 
ցանցեր. լեռնագնացների մետաղական կեռեր. 
երկաթե տակդիրներ բուխարիների վառելա-
փայտի համար. թռչուններին վանող հողմային 
մետաղական սարքեր. մետաղական վանդակներ 
վայրի գազանների համար. փոշենման 
մետաղներ. հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. 
կանաչով հյուսապատված տաղավարներ 
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական 
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի 
ոչ մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). մետաղական սկուտեղներ, 
փողոցի մետաղական ջրհորդաններ. 
պտուտակավոր մետաղական կափարիչներ 
շշերի համար. ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար. 
պատերը երեսապատելու մետաղական 
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի 
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական 
սալեր. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոգալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. մետաղական կեռիկներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
հենարաններ. տանիքների մետաղական 
փորակավոր կղմինդրներ. մետաղական 
ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական 
պատվածքներ կառուցատարրերի համար. 
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող 
պողպատյա ձողեր. շերտահանված մետաղյա 

ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղյա ձողեր. 
պայուսակների մետաղյա կախիչներ. մետաղյա 
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղյա 
պիտակներ, մետաղյա կանիստրներ 
(ջրամաններ). մետաղյա ցցեր բույսերի կամ 
ծառերի համար. մետաղյա դրոշակաձողեր 
(կառուցվածքներ). մետաղյա սեղմակներ 
պարկերը դրոշմելու համար. մետաղյա մեխեր 
կոշիկների համար. կոշիկների մետաղյա 
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի 
պահարաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
մետաղյա ձուլածոներ շինությունների համար. 
բուխարիների մետաղյա դարակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
մետաղական թեք հարթակներ. սովորական 
մետաղներից խաչելություններ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. մետաղյա զսպանակավոր 
դռներ. նավթի արտահոսքի համար մետաղյա 
բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 
մետաղյա խցաններ.

դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենա ների). 
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվա-
րիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ գյուղատնտեսական մեքենա-
ներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. զտիչներ 
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու համար. 
օդային գոլորշիարարներ. ապարատներ ճնշման 
տակ գարեջրի մատուցման համար. չափաբեր-
ման մեքենաներ. ճանապարհային գլդոններ. 
կարբյուրատորների սնիչներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառոցքի սարքեր. փոփոխական 
հոսանքի գեներատորներ. փականներ 
(մեքենաների մասեր). մեքենաների սռնիներ. 
ծնկաձև լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. ամբար-
ձիչներ, բացառությամբ դահուկայինների. 
ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ մեքե-
նաներ. ինքնայուղվող առանցքակալներ. 
գութաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար. 
պատեր սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների խոզա-
նակներ. ճանապարհներ նավող ինքնագնաց 
մեքենաներ. սղոցադազգահներ (մեքենաների 
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մասեր). փոխակրիչների ժապավեններ. 
ժապավենային փոխակրիչներ. խնոցիներ. 
թմբկագլաններ (մեքենաներիմասեր). մեքե-
նաների պատյաններ. մեքենաների հենոցներ. 
աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ. քրքրիչ 
մեքենաներ. բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). 
յուղ պատրաստող մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ հեծանիվների համար. 
միացման ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների 
համար. գնդիկավոր առանցքակալներ. բիտում 
արտադրելու մեքենաներ. հնձիչներ, խրձա-
կապիչներ. կոճեր ջուլհակային մեքենաների 
համար. փայտամշակման հաստոցներ. 
ապարատներ գազավորված ըմպելիքների 
արտադրության համար. չոր խոտի հակերը 
կապկպելու սարքեր. կեղտորսիչներ 
(մեքենաներ). դիզելային շարժիչների նախա-
գործարկային տաքացման մոմեր. պարուրակա-
հան հաստոցներ. լվացամեքենաներ. շշալցման 
մեքենաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր 
եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական 
մեքենաների կլոր քարգահներ. խոզանակներ 
(մեքենաների մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ 
էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. կաբես-
տաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմներ). փոքր 
ավտոմատ խարիսխներ նավագնացության 
համար. մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). շարվածքային մեքենաներ 
(տպագրություն). ներարկիչներ շարժիչների 
համար. կարբյուրատորներ. ասեղնավոր 
հավաքածուներ (սանդերքային մեքենաների 
մասեր). կտրոցներ (մեքենաների մասեր). 
պոլիգրաֆիական մամլամայրերի տուփեր 
(տպագրություն). խարամ մաղելու մեքենաներ. 
մոխիր մաղելու մեքենաներ. կաթնային 
զատիչներ. չորացնող մեքենաներ. յուղիչներ 
(մեքենաների մասեր). կենտրոնախուսակներ 
(մեքենաներ). կենտրոնախույս աղացներ. 
կենտրոնախույս պոմպեր. հատիկաբույսերի 
սերմերը թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ 
հաստոցներ. առանցքակալային հենարաններ 
մեքենաների համար. կախոցներ (մեքենաների 
մասեր). ածխախոզանակներ (էլեկտրա-
կանություն). ածխային կոմբայններ. բեռնամբար-
ձիչներ. բեռնաթափման հարթակներ. հյուսող 
մեքենաների սայլակներ. խառատային 
հաստոցներ. բազմաճախարակներ. գութանա-
խոփեր. պիտույքակազմեր մեքենաների 

շոգեկաթսաների համար. գինու մամլիչներ. 
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ճկողմեքենաներ. փականագործի էլեկտրական 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաներ իհամար. հակադարձ կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. 
մեքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղա-
կայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). 
պնդացնող միացումներ (շարժիչների մասեր). 
կորդ պատրաստող մեքենաներ. տառաձուլիչ 
մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. կտրիչ 
մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների)
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու համար. 
առանցքակալների ներդրակներ (մեքենաների 
մասեր). էլեկտրական դանակներ. ատամնա-
ձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ կայանքներ. 
մաղեր, ամբարձիկներ (մեքենաներ), կաշի 
մշակող մեքենաներ. շարժիչների գլանների 
գլխիկներ. կուլտիվատորներ (մեքենաներ). 
մեքենաների գլաններ. տպագլաններ. գլոցա-
հաստոնների գլանիկներ. տեսակավորիչ 
մեքենաներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ինքնաբեռնաթփման բունկերներ 
(մեխանիկական). կտրող մեքենաներ. օդա-
զերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող ջրի 
համար. ճիմահատիչներ. ճարպազերծման 
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր 
շարժիչների համար. ժանյակ հյուսող մեքենա-
ներ. շոգու և յուղային փուլերի զատիչներ. 
մանրատիչներ (փխրիչներ). ռեդուկցիոն 
կափույրներ (մեքենայիմասեր). մեխանիկական 
կարժառներ. կաշի կտրող մեքենաներ, կաշի 
լրահղկող մեքենաներ. ցամաքուրդային 
մեքենաներ. հարդարիչ մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. կեղտաջրերի 
ցրցայտիչներ. ապարատներ գազավորված 
ջրերի արտադրության համար. հանքային ջրի 
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արտադրության կայանքներ. ջրատաքացուցիչներ 
(մեքենաների մասեր). փառահան մեքենաներ. 
պարուրակահան հաստոցներ. կոթունա-
զատիչներ (մեքենաներ). հատիկամաքրիչ 
մեքենաներ. արտարկիչներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. ամբարձիչ սարքեր. դրոշմա-
մամլիչներ. կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. ներկման 
ապարատներ տպագրական մեքենաների 
համար. փաթաթող  մեքենաներ. շարժա-
սանդուղքներ. պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). դրոշմակիչ մեքենաներ. 
դրոշմիչ մեքենաներ. պիտակավորիչ մեքենա-
ներ. կորզանահաստոններ. էքսկավատորներ. 
հանքահանման սարքեր. խոտաշրջիչներ. 
քարմաղներ (մեքենաներ կամ մեքենաների 
մասեր). հնձիչ մեքենաների դանակներ. 
դանակներ (մեքենաների մասեր). մանող 
մեքենաներ. ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. 
վերամշակման մեքենաներ. կապիչներ 
(մեքենաների մասեր). կերամամլիչներ. ձուլա-
մեքենաներ. գլանների մխոցներ. խցուկներ 
(մեքենաների մասեր). գազերի սեղմման, 
ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). 
գուդրոնապատիչներ (մեքենաներ). հատիկների 
սեղմման, ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ. յուղման տուփեր (մեքենաների 
մասեր). յուղային պոմպեր. ծալքավորիչ 
մեքենաներ. դրոշմատպիչ մեքենաներ. 
փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդրեր 
կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչներ. 
ծղոտահատ մեքենաներ. մսաղացներ (մեքե-
նաներ). մանածագործական հաստոցների 
ազբափայտեր. տափաներ. ոռոգիչներ 
(մեքենաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. 
մետաղական թերթերի վրա տպագրման 
մեքենաներ. տպագրական տպաձևեր. 
տպագրական մեքենաներ. տպագրական մամ-
լիչներ. տպագրության լիսեռներ մեքենաների 
համար. կաթ մշակող մեքենաներ. ծղոտահատ 
մեքենաների դանակներ. մանածագործական 
հաստոցների ազբիկներ. մեքենաներ սայրերը 
սրելու համար, մեքենաներ կտրիչները 
սրելուհամար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր). կտրիչների բռնիչներ 
(մեքենաների մասեր). գլոցահաստոններ. 

թթվածնային նիզակներ ջերմային հորատման 
համար (մեքենաներ). շուռտվիկներ (մեքենաների 
մասեր). ամանեղեն լվացող մեքենաներ. 
լվացման սարքեր. լվացքի մեքենաներ 
(սպիտակեղենիհամար). տրանսպորտային 
միջոց ները լվանալու կայանքներ. կանխա-
վճարով աշխատող լվացքի մեքենաներ. 
ամբարձիչ կայանքներ. սպիտակեղենի մզիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. քարշային 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շոգեմեքենաներ. հաս-
տոցներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման – 
բեռնաթափման  սարքեր. պոլիգրաֆիական 
ինքնադարսիչներ (թուղթ մատուցող հարմա-
րանքներ). մուրճեր. կռաններ (մեքենաների 
մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճնշական մուրճեր. 
կռիչմուրճեր. կռաններ (ոչմեծչափերի). 
բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժասարքեր. 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների 
շարժահաղորդակներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կարգավորիչներ (մեքե-
նաների մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչնեեր. 
դիաֆրագմաներ պոմպերի համար. թաղանթ ներ 
պոմպերի համար. մետաղամշակման 
հաստոցներ. մանածագործական մեքենաներ. 
ոլորող մեքենաներ. ջրաղացաքարեր. մանրիչ 
մեքենաներ. հորատներ լեռնագործական 
աշխատանքների համար. հանքաքար մշակելու 
մեքենաներ. հանքաքար մշակելու սարքա-
վորումներ. ալրաղաց մեքենաներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչ-
խրձակապիչներ. հացահատիկահավաք 
կոմբայններ. վագոնաամբարձիչներ. ռեակտիվ 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. աղտոտումը կանխող 
սարքեր շարժիչների և մոտորների համար. 
շարժիչների մխոցներ. մեքենաների և 
շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձուլակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. կաղապարման մեքենաներ. 
ազատ ընթացքի անիվներ, բացառությամբ 
ցամաքային փոխադրամիջոցների համար 



ԳՅՈՒՏԵՐ

13

ՄԱՍ 1

13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

օտագործվողների. մաքոքներ (մեքենաների 
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական բացիչներ. 
հացկտրողմեքենաներ. առանցքակալատուփեր 
լիսեռների վզիկների համար (մեքենաներիմասեր). 
փոխհաղորդիչ լիսեռների առանցքակալներ. 
թուղթ արտադրելու մեքենաներ. փայլարդիչներ 
(գլոցիչներ). թուղթ արտադրող մեքենաներ. 
փաթեթավորման մեքենաներ. խմորահունցիչ 
մեքենաներ. մակարոնեղեն արտադրելու 
մեքենաներ. ներկման մեքենաներ. ներկա-
փոշեցրիչներ. հորատող մեքենաներ, ձեռքի 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ. քարամշակման 
հաստոցներ. մխոցներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). տպարանային մամլիչներ. 
պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտո-
տնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև  ամբարձիչներ. 
փոկանիվների շփափոկեր. էլեկտրա մեխա-
նիկական սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մամլիչներ (արդյունաբերական մեքե-
նաներ). ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր). ճնշման փականներ (մեքենաների 
մասեր). պուդլինգման (երկաթի ստացման) 
մեքենաներ. շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաս-
տոցներ. ռելսեր տեղադրելու մեքենաներ. 
քերաթափող մեքենաների ատամներ. 
մեխանիկական փոցխեր. խավավորման 
մեքենաներ. հղկահաստոցներ. կազմարարական 
արդյունաբերական մեքենաներ և սարքեր. 
արդուկիչ մեքենաներ. լցակարման մեքենաներ. 
զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական սարքեր վարագույրները տեղա-
շարժելու համար. գամիչ մեքենաներ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ. 

մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
մեքենաների անիվներ. մեքենաների 
թափանիվներ. անվիկավոր առանցքակալներ. 
առանցքակալի զատիչներ (գնդիկների 
բռնիչներ). ճանապարհաշինական մեքենաներ. 
սղոցներ (մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. 
շարժիչների շարժափոկեր. քաղհանիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ 
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական 
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմնացաններ 
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրեգատ-
ներ. օդափուքսեր (մեքենայի մասեր). դարբնոցի 
փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ (մեքենաների 
մասեր). լցամեքենաներ. ստատորներ 
(մեքենաների մասեր). ստերեոտիպ պատրաս-
տող մեքենաներ. շաքար արտադրելու 
մեքենաներ. գերտաքացիչներ. մղիչներ. 
մեքենաների սեղաններ. հենոցների գոգնոցներ 
(մեքենաների մասեր). ներկիչ մեքենաներ. գզիչ 
մեքենաներ. հաստոցների հենոցներ (մեքե-
նաների մասեր). դարձյակներ (մեքենաների 
մասեր). կթի մեքենաներ. կթի մեքենաների 
բաժակներ. մեքենաների շարժահաղորդակներ. 
օդաճնշական կայանքներ խողովակաշարերի 
համար. փոխակրիչներ (մեքենաներ). հյուսվա-
ծապատման մեքենաներ. կարապիկներ (վերհան 
մեքենա). հյուսող մեքենաներ. տուրբիններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. մեխա-
նիկական թմբկագլաններ ճկափողերի  համար. 
դեկելներ (տպագրական մեքենաների մասեր). 
տպագրական մեքենաներ. քամհարներ. 
շարժիչներ օդային բարձերով տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների օդափոխիչներ. 
ապակի մշակող մեքենաներ. մեքենաներ 
երկաթուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման)  
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
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մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդարտածծող սարքեր. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. նավային 
շարժիչներ. նավակային մոտորներ. քրքրիչ 
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). արգելակային մակադրակներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. արգելակի 
կալուններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակման հատվածա-
մասեր. բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր 
(մեքենաների մասեր). հենքակոճեր 
(մեքենաների մասեր). փոխանցման տուփեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցնեի համար նախատեսվածների. շշերը 
խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի 
կափարիչները փակող մեքենաներ. մեքենա ներ 
շշերը հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա-
շարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. շոգեկաթսաների 
ծխնելույզներ. մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակներ). 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ). 
արդյունաբերական ռոբոտներ, էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար. զտիչ մեքենաների 
փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
փոխհաղորդման շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). շոգե-
մեքենաների կաթսաներ. մեքենաների 
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի 
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ 

ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման մալուխներ. սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար. պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. 
սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման 
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ   ցամաքային 
տրանսպորտային  միջոցների  համար  
նախատեսվածների. էմուլսացման կենցա ղա յին 
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
բաժանիչ սարքեր. գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). արտանետումային  
համակարգեր  շարժիչների  համար. 
էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կռունկներ (ամբարձիչ և 
բեռնաբարձ մեխանիզմներ). բանջարեղեն և 
միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ 
բանջարեղեն տրորելու համար. 
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճա-
նակներ. զտիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). գութանավոր 
առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղային 
էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական 
շարժիչներ. լողացող կամ ցամաքային 
հորատման աշտարակներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենաների, 
շարժիչների և մոտորների պնևմակառա վարում. 
մոտորների և շարժիչների քար տերներ. 
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ 
նյութերի օգտագործմամբ). ձկնորսական 
ցանցերը դուրս քաշելու մեքենաներ. 
համապիտանի  հոդակապեր (կարդանային 
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հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ 
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար, 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
արտանետման գազերի կատալիզային 
կերպափոխիչներ. վակուումային զտման 
կենտրոնական կայանքներ. շղթայական 
սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչհարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկական 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաներիմասեր). 
ապակեկտրիչ  ալմաստներ  (մեքենաների 
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ. մեքենաներ մանածագործական 
արդյունա բերության համար. հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. արտանետման կարճախողովակներ 
շարժիչների համար. նավթազտման 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկ-
տրական սարքեր կոշիկները մաքրելու համար. 
ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման ապա-
րատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 
մեքենաներ. hեծանիվներ հավաքելու հաս-
տոցներ. հեքենայացված կուլտիվատորներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). հիդրավ-
լիկական սարքեր դռները բացելու  համար. 
մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի լծակներ. 
մեխանիկական կերամաններ կենդանիների 
համար. շարժվող հետիոտնային ուղիներ 
(մայթեր). խլարարներ շարժիչների համար. 
օդաճնշական սարքեր դռները բացելուհամար. 
փոշեկուլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ. 
հողմային տուրբիններ. արգելակի ճնշիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլոկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 

ապարատներ էլեկտրազոդման համար. 
զոդման էլետրական ապարատներ. 
էլեկտրական զոդիչներ. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային զոդման համար. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար. զոդալամպեր. խաղողի մամլիչներ. 
օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ գալվանո-
պլաստիկայի համար. գալվանացման 
մեքենաներ. առևտրի ավտոմատներ, էլեկ-
տրական սարքեր դռները փակելու համար. 
էլեկտրական սարքեր դռները բացելու համար. 
կառավարման սարքեր վերելակների համար. 
էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե 
փաթեթավորումների զոդման համար. վառելիք 
բաշխող պոմպեր տեխնիկական սպասարկման 
կայանների համար. ավտոմատ կարգավորվող 
վառելիքային պոմեր. պլաստմասսա 
վերամշակելու մեքենաներ. էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատու-
հանները բացելու համար. հիդրավլիկական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները բացելու 
համար. օդաճնշական սարքեր պատուհանները 
փակելու համար. հիդրավլիկական սարքեր 
դռները փակելու համար. օդաճնշական սարքեր 
դռները փակելու համար. օդաճնշական 
գլաններ. խոհանոցային էլեկտրական 
աղացներ(մանրատիչներ). մեքենաներ մաղելու 
համար. շարժիչների հենարաններ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլեկտրական մեխահանիչներ. փոշեկուլների 
խոզանակներ. դահուկների եզրակները սրելու 
էլեկտրական գործիքներ. էլեկտրական 
եզրակահատներ. մանրատող, ջարդող 
մեքենաներ. տոփանման մեքենաներ. ներծծող 
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. 
խողովակներ մաքրելու քերակներ. էլեկտրա-
կան հյութամզիչներ. էլեկտրական պտուտակա-
դարձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես 
մեքենայի մասեր, բացի խաղային մեքենաների 
համար նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր  
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բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե-
նաների և ապարատների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական  
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունա-
բերական թրթուրավոր մեքենաների համար. 
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաքրող 
թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի 
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3d 
տպագրման համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական բանջարա-
կտրատիչներ. 

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող 
կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարուրակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակներ. 
գունադանակներ (գույները խառնելու). մածկա-
թիակներ (ձեռքի գործիքներ). հյուսվածքա-
պաստառներ պատրաստող մեքենաներ. 
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքիգործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքի շարժակով հորատներ. 
դուրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու 
համար. անասուններին խարանելու գործիքներ. 
անասուններին խուզելու դանակներ. մեծամեխի 
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր. 
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). մկրատներ. նրբունելիներ. 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
քլունգներ. խծուծմանդուրեր. գրչահատ 
դանակներ. քարի հետ  աշխատելու մուրճեր. 
նրբասղոցներ. քերադանակներ. երիթակների 
անցքահատներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
որսորդական դանակներ. ձեռքի սղոցների, 
մետաղասղոցների շրջանակներ. սղոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). կոշիկի կաղապարներ 

(ձեռքով կարելու համար). ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. սեղանի սպասք 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. 
կացիններ. սեղանի պատառաքաղներ. ռան-
դաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
բանջարակտրատիչներ. եղունգների 
ունելի ներ եղունգների կծաքցաններ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. 
դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). գդալներ. շերեփներ 
(ձեռքի գործիքներ). ածելիներ սրելու փոկեր. 
գրունտը խտացնելու համար տոփաններ  
(ձեռքի գործիքներ). դրոշման  գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ֆրեզավորկտրիչներ 
(ձեռքիգործիքներ). թիակներ (այգեգործություն). 
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ. 
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու 
ձեռքի սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր). լայնակոկման 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). սրող 
գործիքներ. սրելու գործիքներ. սայրեր սրելու 
գործիքներ. գայլիկոնիչներ. թեփուկները 
հեռացնելու դանակներ. խոշոր մոլախոտերի 
կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. 
այգեգործական կոր մկրատներ. պատվաստման 
դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները 
հեռացնելու ունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքանդիչներ. 
հորատներ ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար. դրոշմատպման 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիք-
ների հավաքակազմեր ոտնահարդարման 
համար. ածելիների պատյաններ. խոռոչների 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոցխեր (՛ձեռքի գործիքներ). թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
էտելու մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար. 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիք-
ներ). ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
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մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. 
պայտելուդանակներ. բանջարեղեն մաքրելու 
դանակներ. փոխպատվաստման դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. 
բանջարեղեն կտրատելու հարմարանքներ. 
սակրեր (տապարներ). կտրատելու հարմա-
րանքներ. կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). 
որսատեգեր (հարպուններ). ուրագներ 
(գործիքներ). քաղհանիչներ. ոստրեներ 
բացելու գործիքներ. միջատասպան նյութերի 
փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ), ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային 
գույք, պատվաստի դանակներ, ագույցներ 
ատաղձագործական կամ տակառագործական 
աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր. 
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր). լծանակներ (դեկալծակներ). մաչետե. 
թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). կռաններ. քարտաշի մուրճեր. 
հատիչներ. մետաղական ժապավենները ձգելու 
սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկավորդանակ-
ներ (ձեռքի գործիքներ). դրամահավաք 
հարմարանքներ. սանդեր տրորելու համար 
(ձեռքի գործիքներ). պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. համարներ փորագրելու 
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. 
որսատեգեր (հարպուններ) ձկնորսության 
համար. բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թակեր 
(ձեռքի  գործիքներ). ատրճանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ  խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. 
վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի 

գործիքներ). սղոցների շրջանակներ. 
գզող հարմարանքներ (ձեռքի գործիքներ). 
այգեգործական կոր դանակներ. մանգաղներ. 
հեղուկների պարզվածքազատման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրողառարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ(ձեռքի գործիքներ). 
ոչ էլեկտրական պտուտակահաններ. 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովիծայրեր 
(ձեռքի գործիքներ). խողովակներ կտրելու 
գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով կառա-
վարվող գյուղատնտեսական գործիքներ. 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. 
ճաշի արծաթե սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). փորիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). դանակներ. աքցաններ. 
ունելիներ. աքցաններ (ունելիներ). սրեր, թրեր, 
սուսերներ. թրադաշույններ. սուսերներ. սրեր 
(թրեր). ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
տոմսերի դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ(ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ(գործիքներ). անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիք ների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի 
ատրճանակներ մածիկներն արտաճզմելու 
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները 
մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերաններ (ձեռքիգործիքներ). 
ականջ  դակելու գործիքներ. մազազրկման  
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
մամլակներ. ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի 
գործիքների կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու 
ոչ էլեկտրական դանակներ. պիցա կտրելու ոչ 
էլեկտրական դանակներ, լինգեր, ձու կտրելու 
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ոչ էլեկտրական դանակներ. նրբունելիներ 
թարթիչները ոլորելու համար. թեք (անկյան 
տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. փոցխեր 
գոլֆի արահետները խնամելու համար. 
բուխարիների փուքսեր (ձեռքի գործիքներ). 
ապարատներ դաջվածքի համար. զմռնիտի 
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի 
գործիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). էջատման մամլակներ 
(ձեռքի գործիք). ոչ էլեկտրական ատրճանակներ 
կարի անթափանցիլիության համար. ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարերը խցելու 
համար. մետաղալարերի ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիք). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար. եզրակներ 
հատելու ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու  
ասեղներ. մածկիչներ նկարիչների համար. 
դուրեր քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ 
և դանակներ / սեղանի/. սեղանի մանկական 
գդալներ. սեղանի պատառաքաղներ և 
դանակներ. քերակներ դահուկների համար. 
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների 
մետաղական կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղականկոթեր. ձեռքով 
կառա վարվող պարուրաձև բանջարա-
կտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ դուրսհանովի սայրով. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր 
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը 
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող 
դանակներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. 
խոհանոցային մանդոլիններ. 

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանու թյան 
անհատական միջոցներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 

կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազախ-
տաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկա թու ղային ուղեփոխ սլաքների հեռա-
կառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարա տուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտ պանող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. 
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. 
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային մարտ-
կոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելուև տեսակա-
վորելու մեքենաներ. Բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գործիք-
ներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. տրամա-
չափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ, հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
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սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր  ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. սկավառակներ. 
լոգարիթմական  շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ. բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. փականջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապա  կիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատոր ներ. 

էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործար կիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. 
ուղղիչոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացում-
ներ). խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ). խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկ-
տորներ (էլեկտրական). դերձակների մետրեր. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). կաշիների 
հաստությունը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. 
կեղծ դրամների դետեկտորներ. փականակներն 
իջեցնող մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). 
խտաչափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լաբորատոր տակդիրներ. մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
ռազմական նպատակների համար. սոնարներ. 
դետեկտորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-
նկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչ ներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնա գրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրա կանություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
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չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
ֆլուորես ցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական  ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
կապ). ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահո վող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն) լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճախա-

չափներ. հալունապահովիչներ. ռադիոսարքեր. 
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանող 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր 
և գործիքներ. լուսանկարները  չորացնող 
սարքեր. լուսանկարչական փայլարկիչներ. 
քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստիճանա-
վորված ապակե անոթներ. ռաստրեր 
(պատկերացանցեր) լուսատպվածքների 
համար. էլեկտրական կուտակիչների 
թիթեղների ցանցեր. կրակից պաշտպանող 
հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-). 
արևագրիչներ. հոլոգրամներ. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման ջղեր. էլեկտրական 
լարերի նույնականացման պարուտակներ. 
փրկարարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխ ներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
ազդանշանային լապտերեր. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակներ. 
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար. 
լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափների 
գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս 
արձակող ցուցանակներ. նեոնային խողո-
վակներ ցուցանակների համար. ակնոցներ 
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(օպտիկա). օպտիկական օկուլյարներով 
(ակնապակիներով) գործիքներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ակնոցների ապակիներ. 
օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ (մանո-
մետրեր). շրջադիտակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. քանոններ. մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքիորոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. համա-
կարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոց-
ներ (պենսնե). կաթոցիկներ. պլանշետ ներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-

չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապիազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռա չափներ. ռադիոհեռախոսային 
կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպոր-
տային միջոցներիհամար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. անկյունաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). ռենտգենյան ճառագայթման 
արտադրման (գեներացման) ապարատներ և 
տեղակայանքներ. բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան 
խողովակներ. բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
հեռախոսային ապարատներ. բեկումային 
աստղադիտակներ. ռենտգենյան ապարատ-
ներ. բացառությամբ բժշկական նպատակ ների 
համար օգտագործվողների. սպեկտրա-
դիտակներ. էլեկտրական դիմադրություններ. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչառական ապարատներ, բացա-
ռությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
ապարատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ-
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների կառավարման 
կամ ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ. խորաչափների 
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ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահու-
շա րարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). ճշգրիտ 
կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. 
մածուցիկաչափներ. էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար. լարման 
կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագար-
կիչների ասեղները փոխարինելու համար. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն 
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանայի նսարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափներ). կողմնացույցներ. 
հակա մառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. դրամարկղային 
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական խտաչափներ. 

մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ. 
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ. 
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների 
պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսա-
նկարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական 
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր. 
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների 
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ. 
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող 
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
ակուստիկական կապի սարքեր. կոմուտացման 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). ճնշամեղմման խցիկներ. 
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակակիր-
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ներ սկավառակների ավտոմատ հերթա-
փոխությամբ համակարգիչների համար. 
ծնկակալներ բանվորների համար. լուսա-
վորության  էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր-
ներ (համակարգչային ծրագրեր). նշաններն 
ընթերցելու օպտիկական սարքեր. օպտիկա-
կան տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
պատկերամուտներ (սարքավորանք տեղեկա-
տվության մշակման համար). ծխի 
դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտրո-
նիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնապատաս-
խանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային 
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվա-
գարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա նկար-
չություն). սմարթ-քարտեր (միկրո սխե մա ներով 
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր համա-
կարգիչներ. հայտարա րությունների էլեկտրո-
նային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր. 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և 
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակա-
հրդեհային ջրցաներ. գործարկման 
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային)  ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). տեսաժապավեններ. 
տեսախաղերի քարթրիջ ներ. տեսաէկրաններ. 
տեսահեռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. 

քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. համա-
կարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. 
մկնիկների գորգեր. դյուրակիր տարածա-
ընդունիչներ. դաստակների հենարաններ 
համակարգիչներ հետ աշխատանքի համար. 
համառանցք մալուխներ. օպտիկաթելքային 
մալուխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների վահանլոհամար. խորջրյա 
զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. 
խաղային ծրագրեր համակարգչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. կոներ քամու ուղղությունը ցույց 
տալու համար. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
պատյաննցուցիչներ. բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի ժամա-
ցույցներ) ձու եփելու համար. դնթ-չիպեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր. լուսաֆորներ 
(ազդանշանային սարքավորումներ). անլար 
հավաքակազմեր  հեռախոսների համար. 
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
լաբորատորիայի հատուկ հագուստ. անհատա-
կանացման մագնիսական ապարանջաններ. 
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատաս-
խանիչներ). ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր ցենտրի-
ֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (usb) ֆլեշ- 
կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (gps). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(լադ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆոր-
մատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
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պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջա-
նակներ. պետրիի բաժակներ. պիտոյի 
խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա-
պարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. էլեկտրո-
նային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենա-
հանող ապարատների համար. ռադիո-
տեսադայակ. լսա-տեսա սարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար. տեսա-դայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. զրահաբաճկոններ. արագա-
ցումաչափներ. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). փրկարար պարկուճներ 
բնական աղետների համար. համակարգչային 
սարքավորումներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար. 
շարժական հեռախոսներ. բջջային հեռա-
խոսներ. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. թվային ստորագրություն. 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. 
հակահրդեհային ապարատներ. համա-
կարգչային էկրանների պաշտպանիչ թաղանթ-
ներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար[pda]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 

համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի  վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար  
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորում-
ներ երաժշտական գործիքների համար. 
ձայնային ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ 
(ձայնային ապարատներ). ցածր հաճախա-
կանության բարձրախոսներ. լոգարանի 
կշեռքներ. ջերմա-խոնավաչափներ. կենսա-
չիպեր. սմարթֆոնների համար հարմարեցված 
պաշտպանիչ ժապավեններ. վիրտուալ 
իրականության գլխադիր սաղավարտներ. 
ինտերակտիվ էլեկտրոնային գրատախտակներ. 
արհեստական բանականությամբ մարդա նման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
t – աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(աթօ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզա սարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց-
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչ-
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ներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(մռտ) ապարատներ  ոչ բժշկական նպա-
տակների համար. փրկարարական լազերային 
ազդանշանային լույսեր. 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլային լամպեր. 
օդաքաշթասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցոլալապ տերներ 
մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու 
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական 
բաղնիքների համար. սարքավորանք լոգա-
րանների համար. ջեռուցիչներ վաննաների 
համար. սանիտարատեխնիկական տեղա-
կայանքներ լոգարանների համար. լուսա-
տուներ. լուսավորման լապտերներ. լամպերի 
կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. այրոցներ 
լամպերի համար. լապտերներ հեծանիվների 
համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. թրծման վառարաններ. 
ջրածորաններ. խցաններ ռադիատորների 
համար. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. 
ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ հացա-
բուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխադիրներ 
ծորակների համար. հարմարանքներ շամ-
փուրները շրջելու համար. շամփուրներ. 
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր 
տեղակայանքներ նավթարդյունաբերության 
համար. խոնավաչափներ. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 

լվացքատների համար. շարժական զուգա-
րաններ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). 
սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ). խողովակների և խողովակա-
շարերի ծորակներ. ջերմության վերա-
կանգնիչներ. հրահեստ աղյուսապատվածք ներ 
վառարանների համար. լամպեր տրանս-
պորտային միջոցների շրջադարձի ցուցիչների 
համար. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռուցման տեղակայանքներ. 
սարքավորանք վառարանները բեռնելու 
համար. լվացման բաքեր զուգարանների 
համար. եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման 
տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. օդորա-
կիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք 
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ջեռուց-
ման էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատորներ. խոնավարարներ 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների 
համար. ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ 
արդուկների համար. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական  ջերմակներ ոտքերի համար. 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը տաքացնելու 
համար. կերակուրներ տաքացնելու հարմա-
րանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակի. լամպերի խողովակներ. ծխնելույզների 
ծխանցքեր. ծխանցքերի սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգա-
րաններ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. հակա-
սառցապատիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. զուգարանների ախտահանման 
միջոցների բաշխիչներ. ապարատներ 
ախտահանման համար. ծովային ջրի 
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աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատներ 
չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա-
րատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական լամպերի 
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. 
ջրի զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի 
սառեցման համար. շատրվաններ. 
տարողություններ ջուրը ճնշման տակ պահելու 
համար. ջրի մանրէազերծիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասերից. 
լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ. 
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանքներ. 
առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. գազերի զտմանսարքեր. 
սարքեր կերերը չորացնելու համար. 
գոլոշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. 
զտիչներ խմելու ջրի համար. կերոններ. 
շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). 
գազայրոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված 
լամպեր. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր 
օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ  (վառարաններ). ապարատներ 
օդիկամջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 

տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո-
վակներ լուսավորման համար. մագնեզիումային 
թելեր լուսավորման սարքերի համար. 
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների 
դանդաղարարների համար. կափույրներ 
պահեստա րաններում մակարդակի կարգա-
վորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված տեղա-
կայանքներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների  
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների  կամ գազամուղների համար, 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. սանիտարատեխնի կա կան 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
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ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդափո-
խության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). զուգարանակոնքեր. նստոցներ 
զուգարանների համար. լուսամփոփներ. 
լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ 
ծորակներ ջրատար խողովակների համար. 
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ 
գազամուղների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ ջրմուղային 
սարքավորումների համար. շոգու կուտակիչներ. 
տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը 
փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր 
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ. 
սպիրտայրոցներ. բենզինային այրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների ապակիների 
տաքացուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների 
համար. ջրամատակարարման համակարգերի 
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի  էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրա-
կան վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի 
համար. էլեկտրական սրճեփներ. հատակադիր 
լուսատուներ. շոգեկաթսաների ջերմա-
խողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ). 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային 
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի 
վառարաններ. ապարատներ արևայրուքի 
համար (սոլյարիումներ). ջրթողներ զուգա-
րանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ 
կաթսաների համար. սառնարաններ. 
հոտազերծման սարքեր. բացառությամբ 
անձնական օգտագործման համար 
նախատեսվածների. ջրառու սարքեր. յուղերի 
զտմանսարքեր. սարքեր ծխահարման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող 
վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի 
ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգարաններ 
(անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. էլեկտրական 
շիկացման թելիկներ. գազապաղիչներ 

(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). 
սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի  
համար. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջերմակներ. էլեկտրական 
թեյամաններ. ջերմակեր անկողնու համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվա-
րիումների համար. տաքացիչներ ակվա-
րիումների համար. լուսատուներ 
ակվա րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ. ընդարձակման բաքեր 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծ 
սենյակներ  (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). գործվածքները գոլորշիով 
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. 
սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 
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ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. միկրո-
պղպջակների գեներատորներ լոգանքի համար. 
ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք և սառը 
ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտրական 
ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած բրնձից 
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա-
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ 
հեղուկ վառելիքով վառարանների համար. 
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ. 
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. 
պաղպաղակ պատրաստելու մեքենաներ. 

դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ 
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր. կիսա-
ֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ 
վարագույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե 
հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. 
ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 
ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ճկունոչ 
մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների համար. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման համար. 
միջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ 
(մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ. 
ձայնամեկուսիչ պատվածքներ կեղևից. 
առաձգական թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. մակադրակներ կցոր-
դիչների համար. խծուծման նյութեր. միջադիր-
ներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման 
(կոմպենսացման) համար. քիմիական 
բաղադրություններ հոսակորուստները վերաց-
նելու համար. միջադիրներ. ասբեստա-
թաղիք. մեկուսացման թաղիք. ռետինացված 

(վուլկանացված) թելք. զոդման պլաստմասսայե 
թելեր. մասնակի մշակված նյութեր արգելա-
կային միջադիրների համար. մեկուսիչ 
ձեռնոցներ. գուտապերչ. մեկուսիչ յուղեր 
տրանսֆորմատորների համար. մեկուսիչ 
յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ 
գործվածքներ. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մետաղական մեկուսիչ 
նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ 
խարամաբամբակ. հանքային բամբակ 
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ 
մեքենաների մասերը պաշտպանելու համար. 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի 
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. 
միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային 
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար. 
սինթետիկ խեժեր. կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզայինթերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկա-
թուղիների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչներ. 
ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
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մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. 
ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավոր-
ման (միջադրման, խծուծման) նյութեր. 
պլաստմասսայե թելքեր, բացառությամբ 
մանածագործվածքայինի. մեկուսիչ ապակե-
թելք. գործվածքներ ապակե թելքից 
մեկուսացման համար. պլաստմասսայե թելեր 
ոչ մանածագործական նպատակների համար. 
զտող նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 
համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպա-
տակների համար. ծաղկակալիչներ փրփրա-
նյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ 
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհան-
ների համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 
հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն խողո-
վակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. 

դաս 19. հայտարարությունների ոչ 
մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալեբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. 
արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ. հրահեստ 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
զարդաճաղեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտու մա յին 
շինանյութեր. մասնակի մշակված անտառա-

նյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. ատաղձա-
փայտ. սղոցված անտառանյութ. 
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. 
միաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի 
փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. շինարա-
րական թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ 
մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական 
ծեփածոզարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական կցվանքային մակադրակներ 
տանիքների ջրամեկուսացման համար. ոչ 
մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. 
տանիքապատվածքներ(ոչ մետաղական). 
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի 
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. ոչ մետաղական լաստակներ. 
բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական 
կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական 
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ճյուղավորումներ. գերեզմանների ոչ 
մետաղական շրջանակներ. բիտումե 
տանիքապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ 
մետաղականգոմեր. ոչ մետաղական 
հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ 
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ 
մետաղական). թաղիք շինարարության համար. 
լցակաղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ 
վառարանների համար. ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. քար. պատուհանի 
շինարարական հայելապակի. կավ. 
քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակներ. 
արտաքին շերտափեղկեր. բացառությամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. հրթիռ-
ների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 
մետաղական). կապակցող նյութեր ճանա-
պարհային պատվածքների վերա նորոգման 
համար. մամլած խցան շինարարության համար. 
մանրահատակ. ոչ մետաղական սանդղա-
հեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ 
պատուհանի ոչ մետաղական միջակապեր. 
ճանապարհային լուսատու պատվածքներ. 
ճանապարհային «մակադամ» տեսակի խճային 
պատվածքներ. ոչ մետաղական հուշարձան ներ. 
մագնեզիական ցեմենտ. շարժական ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների 
գծանշման համար. արհեստական նյութերից 
թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների 
գծանշման համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետա-
ղական կայմասյուներ. կաղնետակառա-
տախտակ. շինարարական խճանկարներ. 
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական բեկվածքներ շինարարության 
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ 
մետաղական երեսապատվածքներ շինա-
րարության համար. ջրամեկուսացման ոչ 
մետաղական մակադրակներ շինարարության 
համար. ձիթակն շինարարական նպատակների 

համար. ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական ցանկապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ագույցային ոչ մետաղական 
ցցեր. ազդանշանային ոչ մետաղական. ոչ 
լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ. 
պատերի ոչ մետաղական շինարարական 
երեսվածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. թառեր. շինարարական քար. 
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. 
շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատրաստված 
իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ 
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ. 
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղականկղմինդր տանիքի 
համար. ջրացատկի ոչ մետաղական 
աշտարակներ. ցատկահարթակներ. ոչ 
մետաղական դարպասներ. դռների ոչ 
մետաղական լողաթներ. դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյուներ. ոչ 
մետաղական հավանոցներ. ոչ մետաղական 
չորսուներ. հավաքովի ոչ մետաղական 
հարթակներ. քարե տարողություններ. նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների համար. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ 
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական 
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ 
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, 
բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից. բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր.  
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարության համար. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի 
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար 
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(կառուցվածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձա-
գործական աշխատանքների համար). քսիլոլիթ 
(արհեստական շինանյութ). կառանման ոչ 
մետաղական ճոպանասյուներ. լողուն 
նավամատույցներ նավերի կառանման համար. 
պատերի պատվածքի ոչ մետաղական 
պանելներ. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. ամրանավոր ածապակի. 
գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ 
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ 
լուսատու ազդալողաններ. լողավազաններ 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ 
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվների 
կայանման համար. ճանապարհային քարե 
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի 
զանգվածից շինարարության համար. 
կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով 
ներկելուոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական սյուներ. լուսամուտի ոչ 
մետաղական շրջանակ. դռանարմատուր (ոչ 
մետաղական). ոչ մետաղական հիմնա-
կմախքներ ջերմոցների համար. կավակրա քար. 
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ. 
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ 
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ 
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ 
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների 
երկարիչներ (ոչ մետաղական). ծխնելույզներ (ոչ 
մետաղական). սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար (ոչ մետաղական). 
ցամաքուրդային ոչ մետաղական խողովակներ. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմաս սայից 
պատրաստվածների. սանդուղքներ ոչ մետա-
ղական. շինարարական ոչ մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). 
գերեզմանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. 
ճանապարհային ոչ մետաղական վթարային 
պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ 
աղյուսից. եռակալված եղեգասեղմիչներ 
(շինանյութ). ճնշումայինոչ մետաղական 
խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումների 

համար. ավազ ակվարիումների համար. ոչ 
մետաղական խողովակներ օդափոխման 
տեղակայանքների և օդորակիչների համար. 
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր 
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական 
ցանցեր. արեգակնային տարրերով ներ-
կառուցված ոչ մետաղական տանիքապատվածք. 
ոչ մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ 
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ 
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա-
կազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (փողոցի). ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե հատակա-
պատվածքներ. ոչ մետաղական հախճա-
սալիկներ հատակների համար. ակոսավոր. ոչ 
մետաղական կղմինդր տանիքի համար. ոչ 
մետաղական սալիկներ պատերը երեսա-
պատելու համար. ոչ մետաղական սալիկներ 
շինարարության համար. վանակն (թափանցիկ 
քվարց). ոչ մետաղական զրահապատված 
դռներ. արծնապատ ապակի շենքերի համար. 
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական 
սյուներ. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական բարձակներ. կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական երեսա-
պատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ 
լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե 
նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման 
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ. 
դրոշակների ոչ մետաղական կոթեր 
(կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռներ. 

դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարա-
րությունների տախտակներ. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. 
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելա-
թախտեր տնային կենդանիների համար. բներ 
տնային կենդանիների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. իրեր կենդա-
նիների ճանկերից. օղեր վարագույրների 
համար. արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
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բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ 
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ 
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ 
կեղևից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի 
համար. քարգահներ ասեղնագործության 
համար. շրջանակներ կապրոնամազը 
խոզանակների վրա նստեցնելու համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողու-
թյուններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ 
մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. 
անկողնային պարագաներ. բացառությամբ 
սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. 
կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար, ոչ մետաղական մեծ 
անոթներ հեղուկների համար. սպասարկման 
սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար. 

բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. 
իրեր կրիաների զրահից. ոստրեների խեցի ների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմաս սայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամնավի 
շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ հայտա-
րարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). Տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ հրա-
ցանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). 
հիվան դա նո ցային մահճակալներ. ոչ մետա-
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ղական անիվներ մահճակալների համար. ոչ 
մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների փոխա-
դրման և բեռնման-, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ փեթակ-
ների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 

պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողու-
թյուններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական ապարան-
ջաններ հիվանդանոցների համար. սպասարկ-
ման անվավոր սեղաններ(կահույք). 
կիսան դրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավի-
րական բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. 
ոչ մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական 
և ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների 
ոչ մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
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նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա-
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). փայտե հյուսածո 
գալարավարագույրներ (կահույք). դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղակա բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչ-
ների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր 
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. թղթե գալարա-
վարագույրներ. պատուհանների մանածա-
գործվածքից գալարավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. 
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ. կեռիկներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 

գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). Գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ մետա-
ղական կանիստրներ. Թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառության անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
Խցաններ ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 

դաս 27. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար. գորգեր լոգասենյակների 
համար. պատվածքներ հատակների 
համար. արհեստական սիզամարգեր. 
մարմնամարզական փռոցներ. Խսիրներ. 
Պաստառներ. դռան առաջի ուղեգորգեր 
ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից 
պատրաստված խսիրներ. գորգեր ավտո-
մեքենաների համար. գորգեր. սահելը 
խոչընդոտող գորգեր. երեսպատման կամ 
պաստառապատման ոչ մանածագործական 
նյութեր. ոչ մանածագործական գորգեր 
(պատի պաստառներ). Լինօլեում. հարթակներ 
գորգածածկույթների համար. հատակի 
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վինիլային պատվածքներ. հյուսված պարանից 
փսիաթներ դահուկային լեռնալանջերի համար. 
մանածագործական պաստառներ. հատակի 
հրակայուն գորգեր բուխարու և խորովածի 
մանղալների համար. գորգեր յոգայով 
զբաղվելու համար. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային  
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական  գրքերի  
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն  գործարարության 
կազմակերպման  և  կառավարման  հարցերով. 
խորհրդատվություն  աշխատակիցների  
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային  
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային  գործունեության  գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային  տեքստերի  
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների  

գրառում  (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի  ձևավորում. գովազդային  
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն  գործարարության 
կառավարման  հարցերով. մանեկենների  
ծառայություններ ապրանքները  գովազդելու  
կամ  խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական  
խորհրդատվություն  գործարարության  
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների  կազմակերպում  առևտրային  
կամ  գովազդային  նպատակներով. գործնական  
տեղեկատվություն. հասարակական  
կարծիքի  հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի  նախապատրաստում. 
աշխատակիցների  հաստիքների  համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու  հետ  
կապված ծառայություններ. տարածքների  
վարձակալում  գովազդի  տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային  հայտարարագրերի  կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի  
բաժանորդագրության  կազմակերպում  
երրորդ  անձանց  համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող  սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ  գովազդ  
համակարգչային  ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և, ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
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մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. հոգեբանական  տեստավորում  
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման 
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական  
ծառայությունների  բաժանորդագրում  երրորդ  
անձանց  համար. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային  տեքստերի  խմբագրում. 
վիճակագրական  տվյալների  հավաքում  և  
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
հեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների  մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար  և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային  միջնորդություն 
(ծառայություն), արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար  
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդա-
յին նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 

ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների  տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման. կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի   ընտրության 
հարցում բիզնես- ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի  արտադրություն. 
հասարակության հետ  հաղորդակցման ռազմա-
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն  գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար  պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. մրցակ-
ցային հետախուզական ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
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միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. 

դաս 37. կահույքի  խնամք. լուսանկարչա-
կան ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկա-
կան սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների  վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարա-
կան տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման  
սարքավորումների  տեղադրում  և վերա-
նորոգում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզ-
ների մաքրում. անկիզելի պահարանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղա դրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հեր-
մետիկացում. էքսկավատորների  վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտոր-
ների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. վառարանների տեղադրում 
և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 

վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենա յական սարքավորումների տեղա դրում, 
վերանորոգումև տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական  աշխատանքներ. կա հույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառու ցում. 
ծովապատնեշների  կառուցում. Հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների  վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում, Կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա նորոգում. 
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական 
անագապատում` կլայեկում. գամում. 
տրանսպորտային միջոցների հակա-
կոռոզիական մշակում. հեռախոսների տեղա-
դրում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. 
լաքապատում. տրանսպորտային  միջոցների  
մաքրում. վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական,  ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
Աղյուսի շարում. ձևավոր  սպիտակեղենի  
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն  
շինարարության  հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
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թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում)  (վերանորոգում). 
հորա տանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների 
վերականգնում. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
տանիքածածկային աշխատանքներ. 
արհես տական ձյան ծածկույթ ստեղծելու 
ծառայություններ. փողոցների մաքրում. 
անվտանգության կողպեքների վերանորո-
գում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հարցե-
րով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում. տեղադրում. 
բժշկական գործիքների ախտահանում. հանքա-
շերտերի ջրաճեղքման ծառայություններ. 
վնաստուների դեմ պայքարի ծառայություն-
ներ, բացառությամբ գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության. ամանեղեն 
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն 
չորացնելու մեքենաների վարձույթ:

____________________

(210) 20180658
(220) 27.04.2018
(730)  «Էյչ Դի Այ Էֆ թրեյդինգ» ՍՊԸ, 0009, 
Երևան, Թամանյան 6, բն. 14, AM 

(540)  

(511) 
դաս 4. մեղրամոմ. մոմեր լուսավորման 

համար. անուշահոտ մոմեր.
դաս 14. ականջօղեր. օղակներ բանա-

լիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար). ասեղնագործած ապարանջաններ 
մանածագործվածքից (թանկարժեք իրեր). 
հուռութներ բանալիների օղակների համար. 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր. մեդալներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). 

դաս 16. նկարներ. թղթից կամ ստվարա-
թղթից պիտակներ. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ).

դաս 17. պլաստմասսայե թելքեր, բացա-
ռությամբ մանածագործվածքայինի.

դաս 18. դպրոցական պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. դրամապանակներ. 
կանացի պայուսակներ. պայուսակներ.

դաս 19. կավ.
դաս 20. բազմոցի բարձեր. բարձեր. 

գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից.

դաս 21. կենցաղային խեցեգործական իրեր. 
պղպեղամաններ. կավե ամանեղեն. օղակներ 
անձեռոցիկների համար. աղամաններ. 
թեյի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
պնակներ. շաքարամաններ. գավաթիկներ. 
սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. գավաթներ. 
գեղարվեստական իրեր ճենապակուց, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. ափսեներ. մոմակալներ. սափորներ 
(կժեր). խոհանոցային սպասք.

դաս 22. մանածագործական թեյք.
դաս 23. թելեր.
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դաս 24. թելեր. բաններներ մանածա-
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. գործ-
վածքներ. սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. 
բամբակե գործվածքներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
բարձերեսներ. գործվածքներ արհեստական 
մետաքսից. մետաքսե գործվածքներ. 
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ. 
մանածագործական ոչ գործվածքային նյութեր. 
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի 
տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ.

դաս 25. գոտիներ (հագուստ). հագուստ. 
գլխարկներ. փողկապներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). շարֆեր. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
գոգնոցներ (հագուստ). կոշիկներ.

____________________

(210) 20180738
(220) 11.05.2018
(730)  «Բուկինիստ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պողոտա 20, AM 
(540)  

(511) 
դաս 16.  թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային ամրակներ. 
ալբոմներ. նկարներ. հենակալներ գրքերի 
համար. ջրաներկեր. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). հաշվո ղական 
աղյուսակներ. արվեստի վիմա գրական 
ստեղծագործություններ. մատիտներ. լրա-
գրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով բլոկ-
նոտներ. կպչուն ժապավեններ (գրասենյակային 

պիտույքներ). տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ) .դրոշմակներ (կնիքներ). 
գրասենյակային նյութեր կնքելու համար.
տետրեր. կալկա (մոմաթուղթ). տպատառեր. 
պատճենահան թուղթ (գրասենյակային). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. կատալոգներ. 
երգարաններ. թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. նկարակալներ. զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
թղթե տոպրակներ. գրելու կավիճ. ավտոմատ 
մատիտներ. գծանկարչական տպագիր նյու-
թեր. գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
փաթեթավորման թուղթ. գրամեքենաներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). 
գրչատուփեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. թանաք. լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. բլանկներ 
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. փոստային բացիկներ. 
տպագիր արտադրանք. տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
փոստային թուղթ. բուկլետներ. փայլուն թուղթ. 
գրատախտակներ. կտավներ նկարների 
համար. հենակալներ լուսանկարների համար. 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ 
պլաստմասսայե  տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
դպպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային նամականիշներ. 
օրացույցներ. գրասենյակային ռետիններ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
թղթե դրոշներ. սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
թուղթ կտրելու դանակներ (գրասենյակային). 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. գրենական 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրա-
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սենյակային պիտույքներ). գրասարքեր. 
նկարելու վրձիններ. գրասենյակային թուղթ. 
անձնագրերի կազմեր. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի 
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը 
պահող բռնիչներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
[գրասենյակային պիտույքներ].

դաս 35. հայտարարությունների 
փակցնում. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազդային  
նյութերի  տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. առևտրային աուդիտ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում. 
աճուրդային  վաճառք. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային  տեքստերի  
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում. հեռուստա-
գովազդ. ցուցափեղկերի  ձևավորում. 
գովազդային  գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ցուցահանդեսների  կազմակերպում  
առևտրային  կամ  գովազդային  նպատակներով.
տարածքների  վարձակալում  գովազդի  
տեղադրման  համար. տեքստի մշակում. 
գովազդ փոստով.  ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առև տրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ  գովազդ  
համակարգչային  ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). մամուլի 
տեսություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
վահանակների վարձույթ.  առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-
կայքերի ցանկի տրամադրում. գովազդային 

սցենարների տեքստերի կազմում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. արտաքին 
գովազդ.

դաս 43.  սրճարանների ծառայություններ. 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ։

____________________

(210) 20180758
(220) 15.05.2018
(730)  «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(540)  

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20180768
(220) 16.05.2018
(730)  «Պրոիզվոդստվեննո-Տորգովոե Պրեդ-
պրի յատիե «Ֆաբրիկա Ուպակովկի» ՍՊԸ, RU 
(540)  

(511) 
դաս 16. թղթե ժապավեններ. սեղանի 

թղթե սպիտակեղեն. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. բրոշյուրներ. բուկլետներ. 
թուղթ. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
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պիտույքներ). մոմած թղթեր. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ պահարանների 
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ). 
թուղթ փայտազանգվածից. պատճենահան 
թուղթ (գրասենյակային). գրասենյակային 
թուղթ. մագաղաթա թուղթ. փոստային թուղթ. 
բրնձաթուղթ. փայլուն թուղթ. զուգարանի թուղթ. 
փաթեթավորման թուղթ. զտաթուղթ. բյուվարներ 
(սեղանի թղթապանակներ). տեղեկագրեր. 
գրամեքենաների գլանիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. լրագրեր. սեղանի թղթե ուղելաթեր. 
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. 
ամսագրեր (պարբերական). տպագրական 
հրատարակություններ. պարբերական մամուլ. 
օրացույցներ. թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. կալկա 
(մոմաթուղթ). փոխադրանկարներ. նկարներ. 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
ստվարաթուղթ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. քարտեր. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). աշխարհագրական քարտեզներ. 
թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). տպված 
կտրոններ. կորաքանոններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). գծագրական կորաքանոններ. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. 
գրամեքենաների ժապավեններ. կպչուն 
ժապավեններ(գրասենյակային պիտույքներ). 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սխալն 
ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թղթե կամ պլաստիկից 
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 

կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. տպարանային տառամարմիններ 
(թվային և տառային). վիմատիպ նկարներ. 
ներկերի արկղեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. գծանկարչական տպագիր 
նյութեր. ծեփանյութեր. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). գրասենյակային 
նյութեր կնքելու համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. կազմարարական 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
նկարակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. տպագրական դյուրակիր շարվածքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). թևքերով 
մանկական թղթյա կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). մատնակալներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
տպագրված նոտաներ. համարադրոշմիչներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ 
շշերի համար. սոսնձաթղթիկներ կնքելու 
համար. կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
անձնագրերի կազմեր. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
շնորհավորական բացիկներ. երաժշտական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պաստելներ (գունամատիտներ). թղթե 
թաշկինակներ. պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. սկուտեղներ 
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դրամի տեսակավորման և հաշվարկի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. հենակալներ 
գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
հենակալներ լուսանկարների համար. մաքրելու 
բարձիկներ. թանաքի բարձիկներ. բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. կպչուն շերտեր 
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարական 
գործ). թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. գործ-
ված պաստառբազմացման ապարատներում 
ներկով պատելու համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկով պատելու համար. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպա-
տակների համար. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. տպագիր արտադրանք. 
տպագիր կարգացուցակներ. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. ցուցատախտակներ թղթից 
կամ ստվարաթղթից հայտարարությունների 
համար. տետրեր. գործվածք կազմարարական 
աշխատանքների համար. թղթագրենական 
ապրանքներ. տրանսպարանտներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). տրաֆարետներ 
նկարելու համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. շշերի փաթեթվածք թղթից 
կամ ստվարաթղթից. թղթե զտիչներ սուրճի 
համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ. տրաֆարետների պատյաններ. 
կտավներ նկարների համար. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պիտակներ. պապիեմաշե. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սեղանի անձեռոցիկներ կլոր. սկուտեղներ 
նամակագրության համար.

դաս 17. հերմետիկացնող կպչուն ժապա-
վեններ. մեկուսիչ ժապավեններ. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ, բացառությամբ 
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ 
կենցաղայինի. կպչուն ժապավեններ, բացա-
ռությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 

կամ կենցաղայինի. ռետինե կամ պլաստ-
մասսայե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. խտացնող հերմետիկ 
նյութեր միացքների համար. զտող նյութեր 
(փրփրուն, մասնակի մշակված կամ պլաստիկ 
թաղանթներ). ռետինե տոպրակներ (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար.

դաս 21. թղթե սկուտեղներ. սպունգներ 
տնտեսական նպատակների համար. 
սպունգներ հարդարանքի համար. բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար. օճառամաններ. 
բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. սառեցնող 
տոպրակներ սննդամթերքը և ըմպելիքները 
սառեցնելու համար. փայտիկներ ուտելիս 
օգտագործելու համար. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. կենցաղային թղթե սկուտեղներ. 
սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
(անոթներ). բաժակներ ըմպելիքների համար. 
լաթեր հատակ լվանալու համար. լաթեր 
ողորկման. փայլեցման համար. լաթեր 
մաքրություն անելու համար. լաթեր կահույքի 
փոշին մաքրելու համար. փոշի մաքրելու լաթեր. 
աղբանոթներ. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. աղբարկղեր:

____________________

(210) 20180851
(220) 30.05.2018
(730)  «ԷսՍի Այփի» Լիմիթեդ, JE 
(540)  

(511) 
դաս 21. ապակյա սրվակներ (անոթներ). 

թասեր (անոթներ). անոթներ խմելու 
համար. ճաշամաններ (թասեր). մեծ շշեր. 
ջրամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
ափսեներ. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. թմրելու թեյամաններ. 
գավաթիկներ. շաքարամաններ. տուփեր 
նախաճաշի համար. պտտվող սկուտեղներ 
(խոհանոցային պարագաներ). գդալներ 
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խառնելու համար (խոհանոցային սպասք). 
արիշտա պատրաստելու մեքենաներ 
(ձեռքի գործիքներ). սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար։

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր.անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. մանր վարունգ 
(թթու դրած). պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի 
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան 
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. բանջարեղենի 
ապուրներ. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուք-
ներ (էքստրակտներ). կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ (խեցե մորթ-
ներ) անկենդան. կակղամորթներ անկենդան. 
արմավենու սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. 

ձվեր. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. 
սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
խխունջի ձվեր. սոյայի շոռ. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
աղը դրած ձուկ. անկենդան տրեպանգներ 
(ծովային վարունգ), անկենդան հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող 
շերամի որդի թիթեռների հարսնյակներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
խնձորի խյուս. լորամրգի մրգանույշ. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(ածիկա սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ, թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կաթնաշոռ, կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով, 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակված 
խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար 
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պատրաստված հալվե-վերա. պահածոյացված 
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ 
կաթ. կտավատի սննդային յուղ. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. պահածոյացված արտիճուկ. 
կաթի փոշի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս. 
էակամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորապատ 
նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային խմոր. 
յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ. 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 

աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդ ներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
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քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.  բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր.  տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. 
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր 
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի 
սոուս. մայոնեզ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
միսո (համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 

հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ), պեստո (սոուս)). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ. օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ 
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով 
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չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի 
հիմքով ըմպելիքներ. կաթնայինկոնֆիտյուր. 
բիբիմբափ (բանջարեղենի և տավարի 
մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի (բրնձի 
գնդիկներ). արագակնթարթային եփվող 
բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լորամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.  

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղ ներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների համար. 
ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ. 
կակաոյի չմշակված հատիկներ. 
շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի պտուղներ 
(եղջերապտուղ). կեղծ ակացիա (հումք).  
հացազգիների անմշակ հատիկներ. սնկեր 
(չմշակված). սնկամարմին. քուսպ. չմշակված 
շագանակներ. կիր անասնակերերի համար. 
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ. 
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոններ. 
կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ. 
կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ 
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայլուկի 
կոներ. խառնակեր թեփից անասունների 
համար. կոպրա. կենդանի միդիաներ. ձվեր 
ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 

ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլայի ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտա-
ցորենի քուսպ անասունների համար. ածիկ 
գարեջրագործության և օղեթորման համար. 
մրգային քուսպ. պնդուկ (թարմ). ալյուր 
անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս. 
չմշակված սիսեռ. կարտոֆիլ (չմշակված). 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. 
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
համար. արմատապտուղներ կերային. խաղող 
(չմշակված). խավարծիլ (չմշակված). վարդի 
թփեր.  տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի 
քնջութ (չմշակված). գետնասնկեր (չմշակված). 
գինեթորման մնացորդներ. ընտանի թռչուն, 
կենդանի. ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք 
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.  
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի կակղամորթներ. կենդանի 
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ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյուր 
կենդանիների կերի համար. չմշակված բրինձ. 
կենդանի հոլոթուրիներ (ծովային վարունգ). 
ավազապատ թուղթ սենյակային կենդանիների 
փռոցների համար. բուրավետացված ավազ 
սենյակային կենդանիների փռոցների համար. 
հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. 
կտավատի սերմեր կենդանիների կերի համար. 
ալյուր կտավատի սերմերից անասնակերի 
համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի 
համար. արտիճուկ (թարմ). կենդանի 
ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի 
սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ սխտոր. 
թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր 
սննդի համար. չմշակված մրգերց կոմպոզիցիա. 
կենդանի անձրուկներ. ուտելի կենդանի 
միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի 
կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած). չմշակված 
կինոա. չմշակված հնդկացորեն. գետածածան 
կոի, կենդանի.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.  մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի 

հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում. սննդամթերքի սառեցում. 
հյութի քամում պտուղներից. սննդամթերքի 
ապխտում. աղացում. ալյուրի աղացում. ջրի 
մշակում. աղացում:

____________________

(210) 20180854
(220) 30.05.2018
(730)  «ԷսՍի Այփի» Լիմիթեդ, JE 
(540)  
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(511) 
դաս 21. ապակյա սրվակներ (անոթներ). 

թասեր (անոթներ). անոթներ խմելու 
համար. ճաշամաններ (թասեր). մեծ շշեր. 
ջրամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
ափսեներ. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. թմրելու թեյամաններ. 
գավաթիկներ. շաքարամաններ. տուփեր 
նախաճաշի համար. պտտվող սկուտեղներ 
(խոհանոցային պարագաներ). գդալներ 
խառնելու համար (խոհանոցային սպասք). 
արիշտա պատրաստելու մեքենաներ 
(ձեռքի գործիքներ). սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար։

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

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

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

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարար-
ներ հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
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նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդ-
ներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ.  բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր.  տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 

լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ. 
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր 
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի 
սոուս. մայոնեզ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
միսո (համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ), պեստո (սոուս)). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
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(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի 
հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկա համ բլիթներ. օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. ալյուրի 
հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի օշարակ 
(բնական քաղցրացնող). հայելային մակերեսով 
քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով 
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական 
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի 
հիմքով ըմպելիքներ. կաթնայինկոնֆիտյուր. 
բիբիմբափ (բանջարեղենի և տավարի 
մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի (բրնձի 
գնդիկներ). արագակնթարթային եփվող 
բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լորամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.  

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
ընկույզներ (պտուղներ). գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների համար. 
ճակնդեղ (թարմ). հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ. 
կակաոյի չմշակված հատիկներ. 

շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի պտուղներ 
(եղջերապտուղ). կեղծ ակացիա (հումք).  
հացազգիների անմշակ հատիկներ. սնկեր 
(չմշակված). սնկամարմին. քուսպ. չմշակված 
շագանակներ. կիր անասնակերերի համար. 
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատուկ. 
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոններ. 
կոկոսի ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ. 
կերեր թռչունների համար. կանճրակի քուսպ 
անասունների համար. թարմ վարունգ. գայլուկի 
կոներ. խառնակեր թեփից անասունների 
համար. կոպրա. կենդանի միդիաներ. ձվեր 
ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանա-
կան նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլայի ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտա-
ցորենի քուսպ անասունների համար. ածիկ 
գարեջրագործության և օղեթորման համար. 
մրգային քուսպ. պնդուկ (թարմ). ալյուր 
անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր դեկորատիվ 
նպատակների համար. թարմ պրաս. 
չմշակված սիսեռ. կարտոֆիլ (չմշակված). 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. 
կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
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համար. արմատապտուղներ կերային. խաղող 
(չմշակված). խավարծիլ (չմշակված). վարդի 
թփեր.  տարեկան. շերամի որդեր. ուտելի 
քնջութ (չմշակված). գետնասնկեր (չմշակված). 
գինեթորման մնացորդներ. ընտանի թռչուն, 
կենդանի. ալգառոբիլա (կենդանիների կեր). 
նուշ (պտուղներ). գետնընկույզ (չմշակված). 
գետնընկույզի ալյուր անասնակերի համար. 
գետնընկույզի կերային քուսպ կենդանիների 
համար. հացաբույսերի մշակման արգասիքներ 
անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզուք 
(հումք). կենդանի խայծ ձկնորսության համար.  
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի կակղամորթներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյուր 
կենդանիների կերի համար. չմշակված բրինձ. 
կենդանի հոլոթուրիներ (ծովային վարունգ). 
ավազապատ թուղթ սենյակային կենդանիների 
փռոցների համար. բուրավետացված ավազ 
սենյակային կենդանիների փռոցների համար. 
հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. 
կտավատի սերմեր կենդանիների կերի համար. 
ալյուր կտավատի սերմերից անասնակերի 
համար. ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի 
համար. արտիճուկ (թարմ). կենդանի 
ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի 
սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. թարմ սխտոր. 
թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր 
սննդի համար. չմշակված մրգերց կոմպոզիցիա. 
կենդանի անձրուկներ. ուտելի կենդանի 
միջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի 
կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած). չմշակված 
կինոա. չմշակված հնդկացորեն. գետածածան 
կոի, կենդանի.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավոր-
ված ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 

հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.  մրգային 
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի 
հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի 
սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում. սննդամթերքի սառեցում. 
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հյութի քամում պտուղներից. սննդամթերքի 
ապխտում. աղացում. ալյուրի աղացում. ջրի 
մշակում. աղացում:

____________________

(210) 20180859
(220) 30.05.2018
(730)  Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություն. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 

վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. 
շուկայա գիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման և կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 
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հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանք ներ և ծառայություններ վաճառող ներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակնե րով 
վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-

դրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. գովազ-
դային նյութերի վարձույթ. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
վաճառասեղանների վարձույթ. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրա տարակում. 
ռադիոգովազդ. հայտարա րությունների 
փակցնում. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազ-
դային նյութերի առաքում. տվյալների և 
գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվու-
թյան հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. գործարար պայմանա-
գրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յու թյուններ. հոգեբանական տեստա-
վորում աշխատողներ ընտրելիս. 
դեղա  գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարա գաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին վարչական կառա-
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վարում ընկերությունների համար. 
հյուրա նոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկություն ները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
PPC ծառայություններ. քարտուղարական 
ծառայություններ. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում), այդ թվում` 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք. սղագրական ծառայություններ. ենթա-
կապալառուի ծառայություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). հեռա խոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացա-
կայող բաժանորդների համար. լուսա-
պատ ճե նա հանման ծառայություններ. 
գոր ծա րարու թյան արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ:

____________________

(210) 20180906
(220) 07.06.2018
(730)  «Արտ գլոբալ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Սարա հարթ, փ. 1, տուն 30, AM 
(540)  

(511) 
դաս 16. թղթյա տուփեր.
դաս 21. թղթյա բաժակներ, թղթյա 

ափսեներ:
____________________

(210) 20180907
(220) 07.06.2018
(730)  «Արտ գլոբալ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Սարահարթ, փ. 1, տուն 30, AM 
(540)  

(511) 
դաս 16. թղթյա տուփեր.
դաս 21. թղթյա բաժակներ, թղթյա 

ափսեներ:
____________________
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(210) 20180922
(220) 08.06.2018
(730)  «Դիսնեյ 1» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
փ. 13, տուն 33, AM 
(540)  

(511) 
դաս 41. մանկապարտեզներ (կրթություն).
դաս 43. մանկամսուրների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180936
(220) 11.06.2018
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Պետ-
րոսյան, Երևան, Ռոստոմի փ., տուն 30, AM 
(540)  

(511) 
դաս 9. սմարթֆոններ. սմարթֆոնների 

պատյաններ.
դաս 35. բջջային հեռախոսների վաճառք՝ 

ապառիկ վարկավորմամբ.
դաս 37. հեռախոսների երաշխիքային 

սպասարկում, մասնավորապես՝ տեխնիկական 
վերանորոգում. բջջային հեռախոսների 
վերանորոգում.

դաս 39. առաքում:
____________________

(210) 20180992
(220) 20.06.2018
(730)  «Սիլվերմիքս» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժի խճ. 
1, AM 
(540)  

(511) 
դաս 19. ցեմենտ. գաջ.
դաս 35. շինանյութի ներմուծում և վաճառք.
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20180999
(220) 20.06.2018
(730)  «Դիջիլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 46, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. գովազդային ծառայություններ, 

օգնություն գործարարության կառավարման 
հարցերում.

դաս 41. ուսուցում, դասընթացների կազ-
մակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20181014
(220) 22.06.2018
(730)  «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. վարսահարդարման, դիմա-

հարդարման և մատնահարդարման ապրանք-
ների վաճառք:

____________________

(210) 20181023
(220) 25.06.2018
(730)  Վլադիմիր Արթուրի Բաղդասարյան, ք. 
Արմավիր, Նալբանդյան 35, բն. 33, AM 
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(540)  

(511) 
դաս 12. ավտոպահեստամասեր.
դաս 35. ավտոպահեստամասերի մեծա-

ծախ և մանրածախ վաճառք. ավտոպա-
հեստամասերի առաքում:

____________________

(210) 20181024
(220) 26.06.2018
(730)  «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(540)  

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 

փայլ հաղորդելու համար. օճառներ. լեղակ 
սպիտակեղենի համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. սոդա սպիտակեց-
ման համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
լոսյոններ մազերի համար. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա. 
ճարպազերծող միջոցներ,  բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. ատամի մածուկներ, 
ատամի փոշիներ. օճառներ սափրվելու համար. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու  համար. 
ժավելաջուր. լոսյոններ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. հեղուկներ ապակիների,  այդ 
թվում՝ հողմապակիների,  մաքրման համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 

բուրավետացման համար.  պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
շամպուններ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. հոտազերծող օճառներ. կոսմետիկա-
կան միջոցներ արևայրուքի համար. աղեր 
վաննաների համար,  բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչ 
կամ հոտազերծիչներ. ժելեր մերսման համար,  
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ աչքերը 
լվանալու համար,  ոչ բժշկական նպատակների 
համար. շնչառությունը թարմացնող 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար.

դաս 16. թուղթ. նրբաթիթեղ. ստվարաթուղթ. 
կալկա. զուգարանի թուղթ. փաթեթավորման 
թուղթ. թղթե թաշկինակներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ 
դնելու համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար։

____________________

(210) 20181042
(220) 29.06.2018
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Եղուն-
յան, Երևան, Սասնա Ծռեր, շ. 2, բն. 105, AM 
(540)  
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(511) 
դաս 14. ականջօղեր, փողկապների 

գնդասեղներ, ուլունքներ թանկարժեք և ոչ 
թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, դպրո-
ցական պայուսակներ, բոլորագլխարկների 
կաշվե տուփեր, մշակված կաշիներ, կաշվե 
թելեր, արհեստական կաշի, հովանոցներ, 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ, 
մորթեղեն, դրամապանակներ, կանացի 
պայուսակներ, բանալիների պատյաններ, 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար.

դաս 25. կոշիկ, գուլպաներ, բլուզներ, 
գլխարկներ, գդակներ, հագուստի օձիքներ, 
գոտիներ (հագուստ), շալեր, հանովի օձիքներ, 
կոստյումներ, վերնազգեստ, ձեռնոցներ 
(հագուստ), շարֆեր, բաճկոնակներ 
(հագուստ), շրջազգեստներ, վերարկուներ, 
բրդյա բաճկոնակներ (հագուստ), թիկնոցներ, 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով, 
պոնչոներ, կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).

դաս 27. գորգեր. 
դաս 41. լուսանկարչական ռեպորտաժներ, 

լուսանկարչություն, տեսագրում:
____________________

(210) 20181048
(220) 02.07.2018
(730)  «էսպերրո» ՍՊԸ, RU 
(540)  

(511) 
դաս 33, բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 

չանչերից. վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
կոկտեյլներ. կյուրասո. լիկյորներ. խառնակազմ 
ալկոհոլային   ըմպելիքներ,  բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելքիներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). անանուխի 
թրմօղի. դառը թմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե. 
տանձի սիդր. սիդրեր։

____________________

(210) 20181085
(220) 04.07.2018
(730)  Անուշ Գևորգյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան, 
տուն 44, AM 
(540)  

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). արծաթյա մետաղաթել. արծաթյա 
թելեր  (թանկարժեք իրեր). ժամացույցներ  
(բացառությամբ ձեռքի). ապարանջաններ  
(թանկարժեք իրեր). ժամացույց ապարան-
ջաններ. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր  (թանկարժեք իրեր). 
շղթաներ  (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ  
(թանկարժեք իրեր). փողկապերի սեղմիչներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից. ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ  (թանկարժեք իրեր). մեդալներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. ոսկյա թելեր. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. կիսաթանկարժեք 
քարեր. թանկարժեք քարեր. շպինելներ  
(թանկարժեք քարեր). մատանիներ  (թանկար-
ժեք իրեր). ականջօղեր. թեքաճարմանդներ. 
արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ. փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից. համ-
րիչներ (տերողորմյա). գլխազարդեր։

____________________

(210) 20181086
(220) 06.07.2018
(730)  Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ, US 
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(540)  

(511) 
դաս 9. համակարգչային սարքավորումներ. 

համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ (CPU). ինտեգրալ սխեմաներ, 
միկրոպրոցեսորներ. միկրոհսկիչներ. կիսա-
հաղորդիչներ. մոդեմներ. տվիչներ (սենսորներ). 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
արագացումաչափներ. կիրառական ծրագրեր. 
համակարգչային սարքավորումների ուժեղա-
րարներ. տպատախտակներ. տպատախ-
տակների հանգույցներ. տվյալների 
փոխարկիչների սխեմաներ. տվյալների 
պահման սարքեր, այն է՝ ընդունահաղորդիչ 
չիպեր ու կցապիտակներ, և դրանք պարունա-
կող քարտային փաթեթներ. նախանմուշային 
վահանակներ, գնահատման վահանակներ և 
մշակման նմուշների հավաքածուներ կիսա-
հաղորդիչների, տվիչների և ծրագրային 
ապահովման համար. թվային ազդանշանի 
վերահսկիչ սարքեր. թվային ազդանշանի 
պրոցեսորներ. ուղղակի թվային սինթեզավորող 
սարքեր. ականջի մեջ դրվող ականջակալներ. 
մուտքի էլեկտրոնային քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
էլեկտրոնային պիտակներ, էլեկտրոնային 
կպչուն պիտակներ և էլեկտրոնային 
կցապիտակներ նույնականացման և 
անվտանգության նպատակների համար.
էլեկտրոնային տոմսեր. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ. ականջակալներ. բարձր 
հզորության էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ 
ռադիոհաճախական (RF) ուժեղարարներ, 
բարձրաշրջուն փոխարկիչներ և մարտկոցների 
տվիչներ. միկրոսխեմաներ. միկրոհա-
մակարգիչներ. շարժական հեռախոսներ. 
մոտակա դաշտի կապի (NFC) տեխնոլոգիական 
հնարավորությամբ սարքեր. ռադիոհա-
ճախական (RF) տրանզիստորներ. օգտա գոր-
ծողի ինտերֆեյսներ էլեկտրոնային սար քերի 
համար. կապի անլար սարքեր ձայնի, տեքստի, 
տվյալների, պատկերների և ձայնային ֆայլերի 
ձայնագրման, ստեղծման, հաղորդման, 
ընդունման, կառավարման և դիտման համար.

համակարգչային սարքավորումներ, ծրագրեր և 
ներկառուցված ծրագրեր, կենտրոնական 
պրոցեսորներ, կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ 
միկրոսխեմաներ, միկրոկոնտրոլերներ, և 
համա կարգչային սարքավորումներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. 
տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ (CPU). ինտեգրալ սխեմաներ, 
միկրոպրոցեսորներ. միկրոհսկիչներ. կիսա-
հաղորդիչներ. մոդեմներ. տվիչներ (սենսորներ). 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
արագացումաչափներ. կիրառական ծրագրեր. 
համակարգչային սարքավորումների ուժեղա-
րարներ. տպատախտակներ. տպատախ-
տակների հանգույցներ. տվյալների 
փոխարկիչների սխեմաներ. տվյալների 
պահման սարքեր, այն է՝ ընդունահաղորդիչ 
չիպեր ու կցապիտակներ, և դրանք պարունա-
կող քարտային փաթեթներ. նախանմուշային 
վահանակներ, գնահատման վահանակներ և 
մշակման նմուշների հավաքածուներ կիսա-
հաղորդիչների, տվիչների և ծրագրային 
ապահովման համար. թվային ազդանշանի 
վերահսկիչ սարքեր. թվային ազդանշանի 
պրոցեսորներ. ուղղակի թվային սինթեզավորող 
սարքեր. ականջի մեջ դրվող ականջակալներ. 
մուտքի էլեկտրոնային քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. 
էլեկտրոնային պիտակներ, էլեկտրոնային 
կպչուն պիտակներ և էլեկտրոնային 
կցապիտակներ նույնականացման և 
անվտանգության նպատակների համար. 
էլեկտրոնային տոմսեր. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ. ականջակալներ. բարձր 
հզորության էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ 
ռադիոհաճախական (RF) ուժեղարարներ, 
բարձրաշրջուն փոխարկիչներ և մարտկոցների 
տվիչներ. միկրոսխեմաներ. միկրոհա-
մակարգիչներ. շարժական հեռախոսներ. 
մոտակա դաշտի կապի (NFC) տեխնոլոգիական 
հնարավորությամբ սարքեր. ռադիո հաճա-
խական տրանզիստորներ. օգտագործողի 
ինտերֆեյսներ էլեկտրոնային սարքերի համար. 
կապի անլար սարքեր ձայնի, տեքստի, 
տվյալների, պատկերների և ձայնային ֆայլերի 
ձայնագրման, ստեղծման, հաղորդման, 
ընդունման, կառավարման և դիտման համար. 
համակարգչային ապարատային, ծրագրային և 
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ծրագրաապարատային արտադրանք, տեղեկա-
տվության մշակման կենտրոնական բլոկներ 
(CPU), կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ 
սխեմաներ,  միկրոհսկիչներ, վերլուծական և 
հետևման սարքեր՝ բոլորը նախատեսված  
առանձին ծրագրերի մշակման համար, որոնք 
օգտագործվում են ցանցային կոմուտա-
տորներում, շարժիչների կառավարման 
մոդուլներում, hամակարգչային շերտագրության 
սարքավորումներում, արդյունաբերական 
ավտո մատացման կարգավարներում, ավիա-
էլեկտրոնային սարքերում և անլար 
հեռախոսներում. համակարգչային ապա-
րատների և համակարգչային ծրագրերի վրա 
հիմնված մշակման գործիքներ, այն է՝ 
կազմարկիչներ, վրիպազերծիչներ, ծրագրերի 
մշակման ինտեգրալ միջավայրեր, աշխա-
տանքի վերահսկման սարքեր, արդյունքների 
վերլուծման և հետևման սարքեր՝ բոլորը 
նախատեսված արդյունաբերական, սպա-
ռողական և մեքենայական հավելվածներում 
օգտագործվող առանձին ծրագրերի մշակման 
համար. hամակարգչային սարքավորումներ և 
hամակարգչային ծրագրային ապահովում 
բժշկական սարքերի տվյալների փոխանցման, 
պահման, փոխակերպման և ցուցադրման 
համար. hամակարգչային սարքավորումներ և 
ծրագրային ապահովում ռադիոհաճախական 
նույնականացման (RFID) և մոտակա դաշտի 
կապի (NFC) չիպերի և կցապիտակների 
ստեղծման, ծրագրավորման, վերահսկման, 
ծածկագրման, տեսածրման, ընթերցման և 
մեկնաբանման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում սմարթֆոնների, 
պլանշետային համակարգիչների և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերի լիցքավորման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
անվտանգության և թեստավորման համա-
կարգերի, սարքերի ու սարքավորումների 
գործունակության ապահովման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
ավտոմոբիլային, սպառողական, արդյունա-
բերական և բժշկական հավելվածներում 
օգտագործվող տվիչների  գործունակության 
ապահովման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
ցանցերի կառավարման համար. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում հետևման 

համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, սարքավորումներ և միկրո-
սխեմաների հավաքածուներ հաղորդակցա կան 
անլար սարքերի, սպառողական էլեկտրո նային 
սարքերի, սմարթֆոնների, թվային 
տեսախցիկների, IP տեսախցիկների, անօդաչու 
ինքնաթիռների ու թռչող սարքերի (UAVS) և 
կրովի միկրոհամակարգիչների հետ օգտա-
գործման համար. համակարգիչներին կից 
սարքեր թվային ազդանշանների մշակման 
համար, համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերում հիմնական տվյալների և 
տեղեկատվության մշակման համար, 
օգտագործողի գործունեության և գտնվելու 
վայրի հետևման համար, խոսքի և հպման 
միջոցով ակտիվացման ու սենսորային 
ազդանշանների հայտնաբերման համար և 
հատուկ սենսորային ազդանշաններին համա-
պատասխանող հավելվածների ստեղծման 
համար, ինչպես նաև այդ արտադրանքի հետ 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, սարքավորումներ և միկրո-
սխեմաների հավաքածուներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, սարքավորումներ և 
միկրոսխեմաների հավաքածուներ սպա-
ռողական էլեկտրոնային սարքերում 
երաժշտության հոսքային նվագարկման և 
ձայնային բարձրախոսների համաժամացման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, այն է՝ կազմարկիչներ, 
հարմարակազմիչներ, օժանդակ ծրագրային 
ապահովում առանձին ծրագրերի  մշակման 
համար, ինչպես նաև ծրագրային ապահովում 
օբյեկտի վրա հիմնված ծրագրային 
հավելվածների, այն է՝ տվյալների 
հիմնապաշարների համակարգերի մշակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում, այն է՝ օպերացիոն համակարգեր, 
հարթակների օժանդակ փաթեթներ, (BSPS), 
վիրտուալացման տեխնոլոգիաների ծրագրեր, 
գերհսկիչ ծրագրեր, ներկառուցված ծրագրեր, 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) 
ծրագրեր, ծրագրային գրադարաններ, որոնք 
օգտագործվում են այլ ծրագրերի ստեղծման 
համար. կիրառական ծրագրեր ավտոմոբիլային, 
սպառողական, առողջապահական, բժշկական, 
ավիատիեզերական, զինվորական, բջջային ու 
շարժական կապի, ցանցի ստեղծման, շարժիչի 
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հսկման, սմարթ էներգիայի և արդյունաբե-
րական հավելվածների համար, ինչպես նաև 
կանխագրերի փաթեթների, ուրվագծային 
ծրագրերի և օպտիմալացման ծրագրերի 
համար. բովանդակության զտման ծրագրային 
ապահովում, այն է՝ համակարգչային ծրագրեր 
օգտատերերին հասանելի բովանդակության 
հսկման համար. վերահսկման հարթակների 
ծրագրային ապահովում. տվյալների 
հարթակների ծրագրային ապահովում. 
տվյալների մշակման սարքեր և ծրագրեր 
ռադիոհաճախական նույնականացման (RFID) 
և (կամ) մոտակա դաշտի կապի (NFC) 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ոչ փաստա-
թղթային վճարումների կատարման և (կամ) 
համակարգերին մուտքի տրամադրման բոլոր 
հնարավորությունների կիրառման, վերա-
հսկման, կառավարման և հետևման համար, 
որոնք թույլ են տալիս սպառողին հեռակա 
կարգով վերալիցքավորել իրենց վճարային 
հաշիվները. ցանցային փաթեթների տվյալների 
խորքային ստուգման ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում անլար սարքերի միկրոսխեմաների 
ծրագրերի ու սարքավորումների մշակման 
համար. ձեռնարկությունների հավելվածների 
տեղեկատվական անվտանգության ապա-
հովման ծրագրեր միջցանցային ինտերֆեյսում 
և այլ ցանցային սարքերում օգտագործման 
համար՝ ցանցի անվտանգության ապահովման 
նպատակով. միջցանցային էկրանի ծրագրային 
ապահովում. ցանցային, անվտանգության և 
համատեղ աշխատանքի ինտեգրալ ծրագրային 
ապահովում. համացանցի անվտանգության 
ծրագրային ապահովում. ներխուժման 
հայտնաբերման և կանխարգելման ծրագրեր. 
ներբեռնումների հավասարակշռման ծրագրեր. 
վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) օպերացիոն 
ծրագրեր. ինտեգրալ սխեմաներ, համա-
կարգչային սարքավորումներ և ծրագրեր անլար 
կապի սարքերում, սպառողական էլեկտրոնային 
սարքերում, դյուրակիր մեդիա սարքերում, 
շարժական խաղերի սարքերում, գրպանի 
համակարգչային սարքերում և սմարթֆոններում 
ազդանշանի մշակման համար. ձայնի կամ 
պատկերի գրանցման, փոխանցման և 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 

համակարգչային ցանցային ինտեֆեյսերի 
սարքեր. էլեկտրոնային, էլեկտրատեխնիկական 
և էլեկտրամագնիսական մոդուլներ. տվյալների 
մշակման սարքավորումներ. տվյալների 
պահման սարքեր, ինտերֆեյսներ համա-
կարգիչների համար. սմարթ-քարտեր. 
միկրոսխեմաներով քարտեր. ռադիոհա-
ճախական նույնականացման չիպեր (RFID) և 
կցապիտակներ. hամակարգչային ապա-
րատային ու ծրագրային արտադրանք ռադիո-
հաճախական նույնականացման չիպերի և 
կցապիտակների ստեղծման, ծրագրավորման, 
վերահսկման, ծածկագրման, տեսածրման, 
ընթերցման և մեկնաբանման համար. անհպում 
սմարթ-քարտեր. կրկնակի ինտերֆեյսով 
սմարթ-քարտեր. կրկնակի ինտերֆեյսով 
ինտեգրալ սխեմաներ, որոնք կապ են 
ապահովում անհպում քարտերի և հպումային 
քարտերի միջև. գրանցող և ընթերցող սարքեր 
ընդունահաղորդիչ չիպերից և դրանց վրա 
տվյալների անլար փոխանցման համար. 
էլեկտրոնային սարքեր ընդունահաղորդիչ 
չիպերից և դրանց վրա անլար փոխանցվող 
տվյալների գրառման և ընթերցման համար. 
համակարգչային ծրագրեր  ընդունահաղորդիչ 
չիպերին տվյալների փոխանցման և դրանցից 
տվյալների ընթերցման վերահսկման համար. 
տվյալների մշակման սարքեր ընդունահաղորդիչ 
չիպերի օգտագործմամբ տարիֆների որոշման 
համար. ծածկագրմամբ սմարթ-քարտեր. 
համակարգչային սարքավորումներ, ծրագրեր և 
կից սարքեր մուտքի վերահսկման և իսկության 
ստուգման համար. գործունեությանը հետևող 
կրովի սարքեր. կրովի համակարգիչների 
ծայրամասային սարքեր. սմարթֆոններ. 
հեռահաղորդակցական կրովի սարքեր. 
բազմաջիղ պրոցեսորներ. կիրառական հատուկ 
ինտեգրալ սխեմաներ (ASIC). ծրագրային 
ապահովմամբ ներկառուցված սխեմաներ. 
ազդանշանային պրոցեսորներ. թվային 
ազդանշանային պրոցեսորներ (DSP). 
վեկտորական պրոցեսորներ. ազդանշանային 
վեկտորական պրոցեսորներ. հաղորդակցական 
պրոցեսորներ. ցանցային և հեռա-
հաղորդակցական սարքավորումներում 
օգտագործվող ցանցային պրոցեսորներ. 
կիրառական հատուկ ապարատային 
արագարարներ. ուղղակի փոխանցման անլար 
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պրոցեսորներ. բազային կայաններ չիպի վրա, 
այն է՝ անլար բազային կայաններ չիպի վրա. 
ինտեգրալ սխեմաներ, այն է՝ համակարգի 
բազային չիպեր և համակարգ չիպի վրա (SOC). 
բազմաջիղ միկրոհսկիչներ. հիմնականում 
կիսահաղորդչային չիպերից բաղկացած 
կիսահաղորդչային չիպերի հավաքածուներ. 
ինտեգրալ սխեմաների մոդուլներ 
կիսահաջորդչային փաթեթների ու 
հարմարակազմվածքների տեսքով, այն է՝ 
վերաբաշխված չիպային հարմարա-
կազմվածքներ (RCP) և համակարգներ 
փաթեթում (SiP). ռադիոհաճախական (RF) հզոր 
տրանզիստորներ. ռադիոհաճախական կիսա-
հաղորդիչներ. տվիչներ, այն է՝  իներցիական 
տվիչներ, ճնշման տվիչներ, մագնիսական 
տվիչներ, հպակային տվիչներ՝ բոլորն 
ավտոմոբիլային, սպառողական և արդյունա-
բերական հավելվածներում օգտագործման 
համար. անհպակ տվիչներ. ռադարային 
տվիչներ. ունակային տվիչներ. արագացման 
տվիչներ. հոլակային տվիչներ. տվիչներ 
համակարգչային ինտերֆեյսների համար, 
որոնք պարունակում են ծրագրեր, 
ծրագրաապարատային միջոցներ և ինտեգրալ 
սխեմաների էլեկտրոնային չիպեր. տվիչներից,  
համակարգչային ծրագրերից,  միկրո-
պրոցեսորներից, միկրոհսկիչներից և 
տրամաբանական կամ անլար կանխագրերից 
բաղկացած սենսորային համակարգեր 
ավտոմոբիլային, սպառողական և արդյունա-
բերական հավելվածներում օգտագործվող 
տվիչների գործունակության ապահովման 
համար. թեստավորման էլեկտրոնային սարքեր 
միկրոպրոցեսորների վրա հիմնված համա-
կարգերի մշակման և թեստավորման համար. 
կիսահաղորդչային հիշողություններ. կիսա-
հաղորդչային սարքեր, միկրոհսկիչներ, 
ինտեգրալ սխեմաներ, տպատախտակներ, 
միկրոսխեմաների հավաքածուներ՝ բոլորը 
նախատեսված աշխատանքային հաճա-
խության, լարման և հզորության կառավարման, 
ստատիկ և դինամիկ հզորության 
օպտիմալացման, էլեկտրասնուցման ռեժիմի 
կառավարման, հզորության օպտիմալացման 
կամ հզորության նվազեցման համար. 
կիսահաղորդիչներ,  տվիչներ և ծրագրային 
ապահովում ավտոմոբիլային, սպառողական, 

ավիատիեզերական, զինվորական, բջջային և 
շարժական կապի, ցանցի ստեղծման, շարժիչի 
հսկողության, սմարթ էներգիայի և 
արդյունաբերական հավելվածների հետ 
օգտագործման համար. կիսահաղորդիչներ և 
ծրագրային ապահովում առողջապահական և 
բժշկական հավելվածներում օգտագործման 
համար. կիսահաղորդիչներ, տվիչներ և 
ծրագրային ապահովում կապի անլար 
միացումներում, կուտակիչների կառավարման 
գործընթացում, սմարթ ցանցերում, 
վերահսկիկչ-չափիչ սմարթ հավելվածներում, 
շարժիչների կառավարման տարրերում (ECU) և 
անվադողերի ներքին ճնշման հսկման 
համակարգերում (TPMS) օգտագործման 
համար. միկրոհսկիչներ, ծրագրաապարատային 
արտադրանք, տվիչներ և ռադիոհաճախական 
ու անալոգային սխեմաներով սարքեր՝ 
էներգախնայող անլար լիցքավորիչների հետ 
օգտագործման համար. տպատախտակներ, 
այն է՝  գնահատման վահանակներ և կիսա-
հաղորդիչների համար ծրագրերից, տվիչներից 
և ծրագրային ապահովումից կազմված 
մշակման նմուշների հավաքածուներ. 
կիսահաղորդիչներ և ծրագրային ապահովում 
դյուրակիր բժշկական սարքերի, ախտորոշիչ և 
հիվանդների հետազոտման սարքերի, բուժման 
սարքերի և պատկերի  ձևավորման բժշկական 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրային 
ապահովում, այն է՝ համակարգչային ծրագրեր 
մուլտիմեդիայի, գրաֆիկական տեսանյու թերի, 
ձայնային և թվային ինտենսիվ հաշվարկների  
հավելվածների հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ցանցի փոխարկման 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
կոնվերգենցիայի ցանցային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ցանցում 
համատեղ աշխատանքի ծրագրային 
ապահովում.  որակի ծառայության ծրագրային 
ապահովում. ցանցին մուտքի տրամադրման  
ծրագրային ապահովում. ցանցային ծրագրային 
ապահովում միկրոսխեմաների աշխատանքի 
համար. ցանցային ծրագրային ապահովում 
բովանդակության մշակման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, այն 
է՝ ծրագրաապարատային արտադրանք, 
հավելվածներ և մշակման գործիքներ ցանցի 
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բովանդակության մշակման համար. 
խափանումների կանխարգելման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում 
միացումների կարգավիճակի վերահսկման 
համար.  ծրագրային ապահովում հավելվածների 
կարգավիճակի վերահսկման համար. 
ձեռնարկությունների անվտանգության ապա-
հովման ծրագրեր. անլար ռադիոհսկիչների 
ծրագրային ապահովում. հրամանի գծի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. 
համացանցային կանխագրով ձայնի 
փոխանցման (VoIP) ծրագրային ապահովում. 
համացանցային  կանխագրով պատկերի 
փոխանցման (VoIP) ծրագրային ապահովում. 
ցանցային և անվտանգության ծրագրային 
ապահովում սպառնալիքի կառավարման 
միասնական սարքերի, միջցանցային 
ինտերֆեյսի, մուտքի ինտեգրալ սարքերի, 
երթուղարարների, փոխանջատիչների, վերա-
հսկիչների, բազային կայանների, 
կենտրոնախույսների և անվտանգության սար-
քերի հետ օգտագործման համար. օժանդակ 
ծրագրային ապահովում հեռակա վայրերում 
համակարգչային օգտագործման դյուրացման 
համար և ցանցերի միջոցով բջջային 
հոռախոսների օգտագործողների միջև կապի 
դյուրացման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում հեռավոր օգտա-
տերերին անվտանգության տրամադրման 
համար և համակարգչային, ծրագրային և 
ցանցային անվտանգության միջոցառումների 
իրականացման համար. բաղադրիչի վրա 
հիմնված ծրագրային ապահովման 
մոդելավորման գործիքներ, որոնք ներառում են 
օգտագործողի գրաֆիկական ինտերֆեյս, 
ավտոծածկագրի գեներատորներ և ներ-
կառուցված գիտելիքների բազա՝ ներդրված 
ծրագրերի արագ նախագծման, մշակման, 
իրականացման, ստուգման և օպտիմալացման 
համար. ծրագրային ապահովում այլ ծրագրային 
վերնագրերի մշակման համար. ներբեռնելի, 
որոնողական էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ, այն է՝ տեղեկատու ձեռնարկներ, 
օգտագործողի ուղեցույցներ, կիրառական 
նմուշներ և արտադրանքի բնութագրեր 
կիսահաղորդիչների, սենսորների և ծրագրերի 
վերաբերյալ. վերոհիշյալ ապրանքների հետ 
էլեկտրոնային ֆորմատով տրամադրվող 

օգտագործողի ուղեցույցներ.
դաս 38. տեղակատվության տրամադրում 

հեռահաղորդակցության ոլորտում,  անլար կապի 
ու շարժական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ 
հեռահաղորդակցական տեղեկատվության 
տրամադրում. խորհրդակցության տրամադրում 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների, 
այն է՝ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով 
ձայնի, տվյալների և  փաստաթղթերի 
փոխանցման ոլորտում.  

դաս 42. տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգիչների, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման և համակարգչային համակարգերի 
ոլորտում. տեղեկատվության տրամադրում 
տվյալների համակարգչային ցանցերի 
մշակման և կատարելագործման ոլորտում. 
տեղեկատվության տրամադրում ցանցերի և 
համակարգիչների անվտանգության ոլորտում. 
ինտեգրալ սխեմաների, կիսահաղորդիչների, 
միկրոպրոցեսորների, համակարգչային 
ծրագրերի ու սարքավորումների և կապի 
ծրագրերի ու ցանցերի նախագծում երրորդ 
անձանց համար. կիսահաղորդիչների, 
կիսահաղորդչային սարքերի, ինտեգրալ 
սխեմաների, միկրոհսկիչների, պրոցեսորների, 
ռադիոհաճախական սարքերի, տվիչների 
և ծրագրերի, էլեկտրատեխնիկական և 
էլեկտրամագնիսական մոդուլների և դրանց 
մասերի ու կառուցող տարրերի, տվյալների 
պահման սարքերի, ինտերֆեյսների, սմարթ-
քարտերի, սմարթ-քարտերի հսկիչների, 
ռադիոհաճախական նույնականացման 
չիպերի ու կցապիտակների հսկիչների 
մշակում, նախագծում և թեստավորում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման մշակում շարժական 
հավելվածների ոլորտում. անլար կապի 
համակարգերի մշակում և կատարելագործում 
ձայնի, տվյալների և տեսատվյալների 
հաղորդման և ընդունման համար. 
կուտակիչների լիցքավորման տեխնոլոգիայի 
մշակում և կատարելագործում. տվյալների 
ցանցային համակարգերի մշակում և 
կատարելագործում. ցանցի անվտանգության և 
համակարգչի անվտանգության համակարգերի 
մշակում և կատարելագործում. անօդաչու 
թռչող սարքերի կառավարման և վերահսկման 
համար համակարգչային սարքավումների 
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ու ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
ռոբոտների կառավարման և վերահսկման 
համար համակարգչային սարքավումների 
ու ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
ավտոմեքենաների կառավարման և 
վերահսկման համար համակարգչային 
սարքավումների ու ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում. ամպային հաշվարկներ, 
որոնք ներառում են բժշկական սարքերի 
տվյալների փոխանցման, պահման, 
վերարտադրման և ցուցադրման ծրագրային 
ապահովում. փոխադրամիջոցների 
լիցքավորման համար հզորության անլար 
փոխանցման տեխնոլոգիայի մշակում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PAAS), որը ներառում 
է համակարգչային ծրագրային հարթակներ 
իրերի համացանցի (IOT) սարքերի մշակման, 
ծրագրավորման, կառուցման և նմուշի ստեղծման 
համար. հարթակ որպես ծառայություն 
(PAAS), որը ներառում է համակարգչային 
ծրագրային հարթակներ  բժշկական 
սարքերի տվյալների անլար ընդունման, 
փոխանցման, փոխակերպման և պահման 
համար. տեխնիկական տեղեկատվության 
տրամադրում կիսահաղորդիչների, կիսա-
հաղորդչային սարքերի, ինտեգրալ 
սխեմաների, միկրոհսկիչների, պրոցեսորների, 
ռադիոհաճախական սարքերի, տվիչների 
և ծրագրերի ոլորտում. խորհրդակցություն 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիայի 
ոլորտում. անլար կապի համակարգերի 
նախագծում և կատարելագործում վավերաց-
ման նպատակով. առցանց ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային հավելվածների, հիմքային 
հարթակների և մշակման ու նախագծման 
միջոցների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում, որոնք հնարավորություն 
են ընձեռում ծրագրային ապահովման 
մշակողներին մշակել, ծրագրավորել, 
կառուցել և նախատիպային ծրագրեր 
ստեղծել ինտեգրալ սխեմաների, չիպերի 
և տվյալների մշակման սարքավորումների 
համար. համակարգչային ծրագրավորում. 
ալեհավաքների  հետազոտություն և նախագծում 
ռադիոհաճախական նույնականացման (RFID) 
չիպերի և կցապիտակների տեսածրման, 
ընթերցման և մեկնաբանման համար. մոտակա 
դաշտի կապի (NFC) սարքերի, գործիքների 

և սարքավորումների հետազոտություն և 
նախագծում. խորհրդատվություն բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ։

____________________

(210) 20181090
(220) 09.07.2018
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արտավազդ 
Քեռյան, Երևան, Խորենացի 33, AM 
(540)  

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ներառյալ՝ զարդեր և աքսեսուարներ, այդ թվում՝ 
մատանիներ, ապարանջաններ (թևնոցներ), 
ականջօղներ, վզնոցներ. կախազարդեր 
թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
զարդատուփեր, ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. 14-րդ դասում նշված ապրանքա-
տեսակներից մանրամեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20181094
(220) 09.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  
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(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

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

____________________

(210) 20181095
(220) 09.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 

սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար).  
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի: 

____________________

(210) 20181097
(220) 10.07.2018
(730)  Լևոն Հայկի Մովսիսյան, Երևան, Վրա-
ցական 21/1, բն 55, AM 
(540)  

(511) 
դաս 29. չորացրած մրգեր. սննդային 

սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դոնդող. 
սննդային ճարպեր. անկենդան անձրուկներ 
(անչոուս). գետնընկույզի յուղ. կարագ. 
կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու 
կաղամբ. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
կանճրակի սննդային յուղ. արգանակի 
խտածոներ. մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. 
ապուրներ. չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). 
պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած 
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բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 

յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ 
քնջութի հատիկներից). հումուս (ածիկա 
սիսեռից). տապակած ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բան-
ջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան խավիար (մշակված). մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
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պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
յուղ. գալբի (կորեական ճաշատեսակ-խորոված, 
տապակած միս). էսկամոլես (մրջյունների ուտելի 
թրթուրներ). ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ.

դաս 30. չրով և չարազով տարբեր 
քաղցրավենիքներ և շոկոլադներ. ջրիմուռներ 
(համեմունք). մակարոնեղեն. նշով խմոր. 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 

(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակա-
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
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վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 

մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկո նո միակի (ճապոնական բարկահամ    բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագակնթարթային 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լորամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
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(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 35. առևտրի խանութների մեծա-
ծախ և մանրածախ վաճառքի ծառա-
յություններ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-

տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո-
տություններ. ծառայություններ հասա րակա-
կան հարաբերությունների բնագա վառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազ դային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա  վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս-
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
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յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում.   
վիճակագրական   տվյալների   հավաքում  և  
տրամադրում.  գովազդի  մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 

հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ,  վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (ppc). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. տեղեկա-
տվական ցանկի կազմում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
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մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա դրու-
թյուն. հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
սպորտային միջոցառումների հովանավոր-
մամբ ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում. մրցակցային հետախուզական 
ծառայություններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և 
ֆիլմերի ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատ-
րաստուկների և բժշկական պարագաների 
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում:

____________________

(210) 20181100
(220) 10.07.2018
(730)  «Ոսկե կար» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
2, բն.3, AM 
(540)  

(511) 
դաս 24. գործվածքներ. մարմաշ (գործ-

վածք). գործվածքներ կանեփաթելից. բամ-
բակե գործվածքներ. խտակտավ (վուշե 

գործվածք). կրեպ (նոսր գործվածք). կամկայե 
(նախշավոր) գործվածքներ. սպիտակեղենի 
գործվածքներ. գործվածքներ աստառի 
համար. ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. բայկա 
(խավոտ գործվածք). ջութե գործվածքներ. 
բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածքներ. 
մետքասե գործվածք «մարաբու». մոլեսկին 
(գործվածք). գործվածքներ արհեստական 
մետաքսից. մետաքսե գործվածքներ. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). գործվածքներ 
թավաթելից. մուսլինի գործվածք.

դաս 25. հագուստ՝ վերնազգեստ և ներքնա-
զգեստ.

դաս 35. խանութների ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20181102
(220) 11.07.2018
(730)  Գառնիկ Լեռնիկի Կիրակոսյան, Երևան, 
Ա. Տիգրանյան փ., շենք 5, բն. 51, AM 
(540)  

(511) 
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20181103
(220) 11.07.2018
(730)  «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
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(540)  

(511) 
դաս 39. փոստային առաքում։

____________________

(210) 20181104
(220) 11.07.2018
(730)  «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(540)  

(511) 
դաս 39. փոստային առաքում։

____________________

(210) 20181105
(220) 11.07.2018
(730)  «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 
48ա, AM 
(540)  

(511) 
դաս 29. պանրային մթերք։

____________________

(210) 20181106
(220) 11.07.2018
(730)  Ռուզան Կարապետյան, 0012, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 27/1, բն.24, AM 
(540)  

(511) 
դաս 16. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 

պլակատներ, ալբոմներ. նկարներ. հենա-
կալներ գրքերի համար. թղթապանակներ 
(գրասենյակային). նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. բլոկնոտներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
դրոշ մակներ (կնիքներ). տետրեր. 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ (գրա-
սենյակային). քարտեր. ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
տվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների 
համար. կատալոգներ, թղթապանակներ 
փաստաթղթերի համար. զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. թղթե տոպրակներ. կազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրելու կավիճ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
փաթեթավորման թուղթ. գրչատուփեր. 
ջնջելու միջոցներ. գրենական պիտույքներ.
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). ռետիններ 
ջնջելու համար. լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). բլանկներ 
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. փոստային բացիկներ. 
տպագիր արտադրանք. տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. բուկլետներ. 
փայլուն թուղթ. թղթե թաշկինակներ. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթագրենական ապրանքներ. ինքնահոս 
գրիչներ. ծանուցատետրեր. ամսագրեր 
(պար բերական). դպրոցական պիտույքներ 
(գրասենյակային). շնորհավորական բացիկներ. 
սեղանի թղթե տակդիրներ. օրացույցներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
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անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. տեղեկագրեր. անձնագրերի կազմեր:

____________________

(210) 20181108
(220) 12.07.2018
(730)  «Արգե վայն» ՍՊԸ, Արմավիր, գյուղ 
Հացիկ, 2-րդ փողոց, տուն 17, AM 
(540)  

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

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

____________________

(210) 20181109
(220) 12.07.2018
(730)  «Արգե վայն» ՍՊԸ, Արմավիր, գյուղ 
Հացիկ, 2-րդ փողոց, տուն 17, AM 

(540)  

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

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

____________________

(210) 20181110
(220) 12.07.2018
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540)  

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ. խաղողի և 

մրգային գինիներ. օղիներ. մրգային օղիներ։
____________________
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(210) 20181111
(220) 12.07.2018
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540)  

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

խաղողի և մրգային գինիներ. օղիներ. մրգային 
օղիներ։

____________________

(210) 20181112
(220) 12.07.2018
(730)  Շուշան Հարությունյան, Երևան, Հալաբ-
յան 39, բն. 57, AM 
(540)  

(511) 
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 24. բարձեր. անկողնային պարա-

գաներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն.
դաս 40. հագուստի կարում. ասեղնա-

կործություն։
____________________

(210) 20181113
(220) 12.07.2018
(730)  Անուշավան Ասատրյան, Երևան, 16 թաղ., 
36 շ., 31 բն., AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. ապրանքների մանրածախ 

վաճառք, մասնավորապես՝ խաղալիքների։
____________________

(210) 20181114
(220) 12.07.2018
(730)  «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(540)  

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

____________________

(210) 20181115
(220) 12.07.2018
(730)  «ՋիԷնՍի-ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, 
Խաղա ղության 1, AM 
(540)  

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-

գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործակա-
լությունների ծառայություններ. մալու խային 
հեռուստահեռարձակում. ռադիո հեռա խոսա-
կապ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. տեղեկա-
տվություն հեռախոսակապի վերաբերյալ. 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
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ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ. տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի:

____________________

(210) 20181116
(220) 12.07.2018
(730)  Գևորգ Պապիկյան, Երևան, Քաջազնունու 
2 շ., բն. 37, AM 
(540)
  

(511) 
դաս 36. տարաժամկետ մարման 

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

___________________

(210) 20181117
(220) 12.07.2018
(730)  «Արարատ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. Գյուլա-
գարակ, AM 
(540)  

(511) 
դաս 29. ձու. թռչնամիս. կաթ և 

կաթնամթերք.
դաս 31. թարմ բանջարեղեն. թարմ 

մրգեր. ընտանի թռչուն (կենդան). կենդանի 
անասուններ։

____________________

(210) 20181121
(220) 13.07.2018
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540)  

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

օղի. շամպայն։
____________________

(210) 20181123
(220) 13.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
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(540)  

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, ներառյալ 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ. 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, ներառյալ 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի. ձեռքի էլեկտրոնային ծխելու սարքերի 
հետ օգտագործվող մշակված, փոշիացված 
կամ մանրացված ծխախոտ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
տաքացնող ձեռքի էլեկտրոնային ծխելու 
սարքեր. էլեկրոնային եղանակով տաքացվող 
ձեռքի  ծխելու սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
Էլեկրոնային եղանակով տաքացվող ձեռքի  
ծխելու սարքեր՝ նիկոտինի ներշնչման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխախոտի, 
ծխախոտային արտադրանքի եւ ծխախոտի 
փոխարինիչների տաքացման եւ գոլորշիացման 
համար օգտագործվող ձեռքի ծխելու 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ձեռքի լիցքավորվող 
էլեկտրոնային ծխելու սարքեր, մարման սարքեր 
եւ պարագաներ ծխախոտային ապրանքների 
համար. մասեր և կցամասեր՝ էլեկտրոնային 
սիգարետների կամ ձեռքի  ծխելու սարքերի 
տաքացման համար սարքավորումների 
հետ օգտագործման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ։

____________________

(210) 20181126
(220) 16.07.2018
(730)  Աննա Մազմանյան, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 71, AM 
(540)  

(511) 
դաս 41. միջոցառումների կազմակերպում, 

մասնավորապես՝ սննդի, ալկոհոլային և ոչ 
ալկոհոլային խմիչքների, ռեստորանների, շեֆ 
խոհարարների, ՀոՌեԿա (HoReCa) ոլորտի 
սննդի ու տեխնիկայի ներմուծողների և 
գյուղմթերքի ցուցադրության փառատոնների 
կազմակերպում, խոհարարական դասընթաց-
ների և մասնագիտացված ֆորումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20181129
(220) 16.07.2018
(730)  ՉԱՕ «Ֆարմացևտիչեսկայա ֆիրմա 
«ԴԱՌՆԻՑԱ», UA 
(540)  

(511) 
դաս 5. ցավազրկողներ. հակապիրետիկ-

ներ. հակաբորբոքային պատրաստուկներ:
____________________

(210) 20181130
(220) 16.07.2018
(730)  «Իդեալ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
4-րդ փ., թիվ 19, AM 
(540)  
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(511) 
դաս 2. ներկեր, խածանյութեր.  

արծնուկներ. ներկանյութեր ըմպելիքների 
համար. սննդային ներկանյութեր 
(ներկանյութ). ալյումինային ներկեր. 
ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
սևեռակող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. սրծաթի մածուկ. արծաթի 
էմուլսիաներ (ներկանյութեր). փոշիներ 
արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք. սև 
լաք. աուրամին. բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. հակակոռոզիական 
ժապավեններ. կանադական բալզամ 
(բալասան). ներկանյութեր կարագի համար. 
ներկանյութեր գարեջրի համար. բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկեր փայտանյութի կամ փայտի համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). լաքեր 
բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ). 
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ). 
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված 
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական 
իրերի համար. կապարի շպար. գազի մուր 
(ներկանյութ). պաշտպանական նախա-
ներկային պատվածքներ տրանսպորտային. 
միջոցների շրջանակների (շասսիների) 
համար. ներկանյութեր կոշիկների համար. 
կրակաթ, տպագրական մածուկներ (թանաք). 
կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). որդան 
կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլինային 
ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար. 
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. 
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր. տեմպերա. 
արծներ (լաքեր), արծնաներկեր. տպագրական 
ներկեր. ներկեր կենդանիների խարանման 
համար. ներկերի սիկատիվներ (չորացման 
ուժեղարարներ). ներկանյութեր մորթիների 
համար. պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող 

նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). 
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ 
(պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության 
համար. շելլաք (գոճխեժ). կարմրախեժ. 
բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. տպագրական ներկեր կլիշեների 
պատրաստման համար. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո 
(ներկանյութ). կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. ներկանյութեր լիկյորների համար. 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական 
փոշիներ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպա-
տակների և տպագրության համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների 
համար. կապարի սուսր. թուղթ զատիկի ձվերը 
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում 
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ 
էքստրակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ 
փայտանյութը պահպանելու համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար. մակերևույթները բուսածածկույթից 
պահպանող ներկապատվածքներ. տպիչների 
և լուսապատճենահանող ապարատների 
համար լցված քարթրիջներ. բևեկն (ներկերի 
նոսրացուցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. 
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր 
նկարչության համար. սննդային թանաքներ. 
տպիչների քարթրիջներ լցված սննդային 
ներկերով. նշիչների տեսքով գունանյութեր 
կահույքի վերականգնման համար.

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

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

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

պատրաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պպողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր-
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ, 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար, շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռ-
ների տեղափոխման և բեռնման, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռ-
ները փոխադրելու համար. մետաղական 
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական 
հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. մետա-
ղական սեղմակներ ճոպանների, մետաղա-
ճոպանների համար. պատուհանների 
մետա ղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
դռները բացելու ոչ էլեկտրական հարմա-
րանքներ. շինարարական մետաղական 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
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մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
ֆուրնիտուր դագաղների համար. մետաղական 
բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետաղա-
կան եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների 
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա-
րական մետաղական հիմնակմախքներ. դռան 
մետաղական շրջանակներ. մետաղյա նյութեր 
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոցներ. 
մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական 
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական 
պահեստարաններ. մետաղական ճոպաններ. 
մետաղական քիվեր. քիվերի մետաղական 
բեկվածքներ, քիվերի մետաղական մոլդինգ-
ներ. մետաղական անկյունակներ. մետաղական 
պատուհաններ. դռների մետաղապատ-
վածքներ. մետաղական անվիկներ բացովի 
դռների համար. մետաղական կափարիչներ 
դիտահորերի համար. մետաղական 
տանիքապատվածքեր. կեռեր հերձաքարն 
(շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն 
իրեր). հագուստի կախարանների մետաղյա 
կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար. մետա-
ղական բաքեր. սանդուղքների մետաղական 
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական խողո-
վակներ. ճկուն խողովակները փաթաթելու ոչ 
մեխանիկական թմբկագլաններ. անշարժ 
մետաղական բաշխիչ հարմարանքներ 
անձեռոցիկների կամ սրբիչների համար. 
ջրմուղի խողովակների մետաղական 
փականներ. շինարարական մետաղական 
փայտամածներ. մետաղյա հենասանդուղքներ. 
շարժական մետաղական նավասանդուղքներ 
ուղևորների համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ. մետաղական պնդօղակներ. 
մետաղական հենարաններ էլեկտրա-
հաղորդագծերի համար. մետաղական ճյուղա-
վորություններ խողովակաշարի համար. 
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների 
համար, մետաղական շրջանակներ 
մահարձանների համար. մետաղական 
ցանկապատեր, ճկուն խողովակները փաթա-
թելու մետաղական ոչ մեխանիկական 

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

պահարաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
մետաղյա ձուլածոներ շինությունների համար. 
բուխարիների մետաղյա դարակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսված մետաղական թեք հարթակներ. 
սովորական մետաղներից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. մետաղյա 
զսպանակավոր դռներ. նավթի արտահոսքի 
համար մետաղյա բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա 
դրոշակաձողեր. մետաղյա խցաններ.

դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների). 
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվա-
րիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապա-
րատներ ճնշման տակ գարեջրի մատուցման 
համար. չափաբերման մեքենաներ. ճանա-
պարհային գլդոններ. կարբյուրատորների 
սնիչներ. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
սարքեր. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. փականներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև 
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ամբարձիչներ, բացառությամբ դահուկա-
յինների. ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ 
մեքենաներ. ինքնայուղվող առանցքակալներ. 
գութաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար. 
պատեր սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
խոզանակներ. ճանապարհներ նավող 
ինքնագնաց մեքենաներ. սղոցադազգահներ 
(մեքենաների մասեր). փոխակրիչների 
ժապավեններ. ժապավենային փոխակրիչներ. 
խնոցիներ. թմբկագլաններ (մեքենա-
ներիմասեր). մեքենաների պատյաններ. 
մեքենաների հենոցներ. աղացներ (մեքենա-
ներ). կալսիչներ. քրքրիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). յուղ 
պատրաստող մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ հեծանիվների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

83

ՄԱՍ 1

83

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

համար. միացման ձգաձողեր մեքենաների և 
շարժիչների համար. գնդիկավոր առանցքա-
կալներ. բիտում արտադրելու մեքենաներ. 
հնձիչներ, խրձակապիչներ. կոճեր ջուլհակային 
մեքենաների համար. փայտամշակման 
հաստոցներ. ապարատներ գազավորված 
ըմպելիքների արտադրության համար. չոր 
խոտի հակերը կապկպելու սարքեր. 
կեղտորսիչներ (մեքենաներ). դիզելային 
շարժիչների նախագործարկային տաքացման 
մոմեր. պարուրակահան հաստոցներ. 
լվացամեքենաներ. շշալցման մեքենաներ. շշերը 
լվալու մեքենաներ. գարեջուր եփելու 
մեքենաներ. ասեղնագործական մեքենաների 
կլոր քարգահներ. խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ էքսկա-
վատորներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ 
(բեռնաշարժ մեխանիզմներ). փոքր ավտոմատ 
խարիսխներ նավագնացության համար. 
մեքենաների փոկեր. պատյաններ (մեքենա ների 
մասեր). շարվածքային մեքենաներ (տպա-
գրություն). ներարկիչներ շարժիչների համար. 
կարբյուրատորներ. ասեղնավոր հավաքա-
ծուներ (սանդերքային մեքենաների մասեր). 
կտրոցներ (մեքենաների մասեր). պոլիգրա-
ֆիական մամլամայրերի տուփեր (տպա-
գրություն). խարամ մաղելու մեքենաներ. մոխիր 
մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչներ. 
չորացնող մեքենաներ. յուղիչներ (մեքենաների 
մասեր). կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). 
կենտրոնախույս աղացներ. կենտրոնախույս 
պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը 
թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. 
բեռնաթափման հարթակներ. հյուսող մեքե-
նաների սայլակներ. խառատային հաստոցներ. 
բազմաճախարակներ. գութանախոփեր. 
պիտույքա կազմեր մեքենաների շոգե-
կաթսաների համար. գինու մամլիչներ. 
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ճկող 
մեքենաներ. փականագործի էլեկտրա կան 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաներ իհամար. հակադարձ կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. 

մեքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղա-
կայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). կորդ պատրաստող մեքենաներ. 
տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. 
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների)
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու 
համար. առանցքակալների ներդրակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական դանակ-
ներ. ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ 
կայանքներ. մաղեր, ամբարձիկներ (մեքե-
նաներ), կաշի մշակող մեքենաներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. կուլտիվատորներ 
(մեքենաներ). մեքենաների գլաններ. տպա-
գլաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. 
տեսակավորիչ մեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթփման 
բունկերներ (մեխանիկական). կտրող մեքե-
նաներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) 
սնուցող ջրի համար. ճիմահատիչներ. 
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ). 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ժանյակ 
հյուսող մեքենաներ. շոգու և յուղային փուլերի 
զատիչներ. մանրատիչներ (փխրիչներ). 
ռեդուկցիոն կափույրներ (մեքենայիմասեր). 
մեխանիկական կարժառներ. կաշի կտրող 
մեքենաներ, կաշի լրահղկող մեքենաներ. 
ցամաքուրդային մեքենաներ. հարդարիչ 
մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի գեներա-
տորներ. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. 
ապարատներ գազավորված ջրերի 
արտադրության համար. հանքային ջրի 
արտադրության կայանքներ. ջրատաքա-
ցուցիչներ (մեքենաների մասեր). փառահան 
մեքենաներ. պարուրակահան հաստոցներ. 
կոթունազատիչներ (մեքենաներ). հատիկա-
մաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ. 
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ 
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սարքեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի 
ագույցներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ներկման ապարատներ 
տպագրական մեքենաների համար. փաթաթող  
մեքենաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. կորզանա-
հաստոններ. էքսկավատորներ. հանքահան ման 
սարքեր. խոտաշրջիչներ. քարմաղներ 
(մեքենաներ կամ մեքենաների մասեր). հնձիչ 
մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ. 
ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. 
վերամշակման մեքենաներ. կապիչներ 
(մեքենաների մասեր). կերամամլիչներ. 
ձուլամեքենաներ. գլանների մխոցներ. 
խցուկներ (մեքենաների մասեր). գազերի 
սեղմման, ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). 
գուդրոնապատիչներ (մեքենաներ). հատիկների 
սեղմման, ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ. յուղման տուփեր (մեքենաների 
մասեր). յուղային պոմպեր. ծալքավորիչ 
մեքենաներ. դրոշմատպիչ մեքենաներ. 
փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդրեր 
կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչներ. 
ծղոտահատ մեքենաներ. մսաղացներ 
(մեքենաներ). մանածագործական հաստոց-
ների ազբափայտեր. տափաներ. ոռոգիչներ 
(մեքենաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. 
մետաղական թերթերի վրա տպագրման 
մեքենաներ. տպագրական տպաձևեր. 
տպագրական մեքենաներ. տպագրական 
մամլիչներ. տպագրության լիսեռներ 
մեքենաների համար. կաթ մշակող մեքենաներ. 
ծղոտահատ մեքենաների դանակներ. մանա-
ծա գործական հաստոցների ազբիկներ. 
մեքենաներ սայրերը սրելու համար, մեքենաներ 
կտրիչները սրելուհամար. սղոցի շեղբեր 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). կտրիչների 
բռնիչներ (մեքենաների մասեր). 
գլոցահաստոններ. թթվածնային նիզակներ 
ջերմային հորատման համար (մեքենաներ). 
շուռտվիկներ (մեքենաների մասեր). ամանեղեն 
լվացող մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենիհամար). տրանս-

պորտային միջոցները լվանալու կայանքներ. 
կանխավճարով աշխատող լվացքի մեքենաներ. 
ամբարձիչ կայանքներ. սպիտակեղենի մզիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. քարշային 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շոգեմեքենաներ. հաս-
տոցներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման – 
բեռնաթափման  սարքեր. պոլիգրաֆիական 
ինքնադարսիչներ (թուղթմատուցող հարմա-
րանքներ). մուրճեր. կռաններ (մեքենաների 
մասեր). ցցահար մուրճեր. օդաճնշական 
մուրճեր. կռիչմուրճեր. կռաններ (ոչմեծչափերի). 
բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժասարքեր. 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների շարժա-
հաղորդակներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կարգավորիչներ (մեքե-
նաների մասեր). ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչնեեր. 
դիաֆրագմաներ պոմպերի համար. 
թաղանթներ պոմպերի համար. մետաղա-
մշակման հաստոցներ. մանածագործական 
մեքենաներ. ոլորող մեքենաներ. ջրաղա-
ցաքարեր. մանրիչմեքենաներ. հորատներ 
լեռնագործական աշխատանքների համար. 
հանքաքար մշակելու մեքենաներ. հանքաքար 
մշակելու սարքավորումներ. ալրաղաց 
մեքենաներ. խառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ 
մեքենաներ. հնձիչ-խրձակապիչներ. հացա-
հատիկահավաք կոմբայններ. վագոնա-
ամբարձիչներ. ռեակտիվ շարժիչներ, 
բացա ռությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
աղտոտումը կանխող սարքեր շարժիչների և 
մոտորների համար. շարժիչների մխոցներ. 
մեքենաների և շարժիչների արագության 
կարգավորիչներ. ձուլակաղապարներ (մեքե-
նաների մասեր). կենցաղային աղացներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կաղապարման մեքենաներ. ազատ ընթացքի 
անիվներ, բացառությամբ ցամաքային 
փոխադրամիջոցների համար օտա գործ-
վողների. մաքոքներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր մաքրելու 
համար. ներծծող սարքավորումներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. շրջակարող 
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մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). մեքենաների, 
հաստոցների կտրող գործիքների բռնիչներ. 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ. հաց 
կտրող մեքենաներ. առանցքակալա տուփեր 
լիսեռների վզիկների համար (մեքենա-
ներիմասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների 
առանցքակալներ. թուղթ արտադրելու մեքե-
նաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). թուղթ 
արտադրող մեքենաներ. փաթեթավորման 
մեքենաներ. խմորահունցիչ մեքենաներ. 
մակարոնեղեն արտադրելու մեքենաներ. 
ներկման մեքենաներ. ներկափոշեցրիչներ. 
հորատող մեքենաներ, ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. 
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). տպարանային մամլիչներ. պնևմա-
փոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև  ամբար-
ձիչներ. փոկանիվների շփափոկեր. էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մամլիչներ (արդյունա-
բերական մեքենաներ). ճնշման կարգավորիչ-
ներ (մեքենաների մասեր). ճնշման փական ներ 
(մեքենաների մասեր). պուդլինգման (երկաթի 
ստացման) մեքենաներ. շոգեզատիչներ. 
ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր տեղադրելու 
մեքենաներ. քերաթափող մեքենաների 
ատամներ. մեխանիկական փոցխեր. խավա-
վորման մեքենաներ. հղկահաստոցներ. 
կազմարարական արդյունաբերական մեքե-
նաներ և սարքեր. արդուկիչ մեքենաներ. 
լցակարման մեքենաներ. զսպանակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական սարքեր 
վարագույրները տեղաշարժելու համար. գամիչ 
մեքենաներ. ամբարձիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). ռոտացիոն տպագրական 
մեքենաներ. մեքենաների ատամնավոր 
մեխանիզմներ. մեքենաների անիվներ. 
մեքենաների թափանիվներ. անվիկավոր 

առանցքակալներ. առանցքակալի զատիչներ 
(գնդիկների բռնիչներ). ճանապարհաշինական 
մեքենաներ. սղոցներ (մեքենաներ). հանքային 
մեքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. 
քաղհանիչ մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. 
նրբերշիկ պատրաստող մեքենաներ. արդյունա-
բերական հերմետիկացնող մեքենաներ. 
սերմնացաններ (մեքենաներ). էլեկտրա-
եռակցման ագրեգատներ. օդափուքսեր 
(մեքենայի մասեր). դարբնոցի փուքսեր. կոշիկի 
կաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
լցամեքենաներ. ստատորներ (մեքենաների 
մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող մեքենաներ. 
շաքար արտադրելու մեքենաներ. գերտա-
քացիչներ. մղիչներ. մեքենաների սեղաններ. 
հենոցների գոգնոցներ (մեքենաների մասեր). 
ներկիչ մեքենաներ. գզիչ մեքենաներ. 
հաստոցների հենոցներ (մեքենաների մասեր). 
դարձյակներ (մեքենաների մասեր). կթի 
մեքենաներ. կթի մեքենաների բաժակներ. 
մեքենաների շարժահաղորդակներ. օդա-
ճնշական կայանքներ խողովակաշարերի 
համար. փոխակրիչներ (մեքենաներ). հյուսվա-
ծա պատման մեքենաներ. կարապիկներ 
(վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ. 
տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. մեխանիկական թմբկագլաններ 
ճկափողերի  համար. դեկելներ (տպագրական 
մեքենաների մասեր). տպագրական մեքե-
նաներ. քամհարներ. շարժիչներ օդային 
բարձերով տրանսպորտային միջոցների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ապակի 
մշակող մեքենաներ. մեքենաներ երկա-
թուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման)  
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
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մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդարտածծող սարքեր. շարժիչների վառե-
լիքային խնայարարներ. նավային շարժիչներ. 
նավակային մոտորներ. քրքրիչ էլեկտրական 
մեքենաներ. պատճենիչներ (մեքենաներ). 
արգելակային մակադրակներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակի կալուններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսվածների. արգե-
լակման հատվածամասեր. բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կոճեր (մեքենաների 
մասեր). հենքակոճեր (մեքենաների մասեր). 
փոխանցման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցնեի 
համար նախատեսվածների. շշերը խցաններով 
փակող մեքենաներ. շշերի կափարիչները 
փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը 
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա շար-
ժաբերով խոզանակներ (մեքենաների մասեր). 
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ. 
սրճաղացներ, բացառությամբ ձեռքի սրճա-
ղացների. շոգեկաթսաների ծխնելույզներ. 
մեքենաներ հողային աշխատանքների համար. 
աղբի, թափոնների խտացման մեքենաներ. 
մանրատիչներ (մեքենաներ) արդյունաբերական 
նպատակների համար. բրուտի բոլորակներ 
(սկավառակներ). ավտոմատ մանիպուլյա-
տորներ (մեքենաներ). արդյունաբերական 
ռոբոտներ, էլեկտրամեխանիկական սարքեր 
սննդամթերք պատրաստելու համար. զտիչ 
մեքենաների փոխարինովի տարրեր. 
շարժաբերի շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. փոխհաղորդման շղթա-
ներ, բացառությամբ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար 
նախա տեսվածների. գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների մասեր). շոգեմեքենաների 
կաթսաներ. մեքենաների կաթսաների սնիչներ. 
կենդանիների խուզի մեքենաներ. շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 

մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
մալուխներ. սարքեր մեքենաների և շարժիչների 
կառավարման համար. պոլիգրաֆիական 
մամլամայրեր. սառնարանային ճնշակներ. 
արտահեղման ծորակներ (ջրազատիչներ). 
կարի մեքենաներ. շարժիչների օդափոխիչների 
շարժափոկեր. ինկուբատորներ ձվերի համար. 
ատամնավոր փոխանցիչներ, բացառությամբ   
ցամաքային տրանսպորտային  միջոցների  
համար  նախատեսվածների. էմուլսացման 
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. 
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ. 
շարժիչների գլաններ. նվազեցնող ռեդուկցիոն 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր. 
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների մասեր). 
արտանետումային  համակարգեր  շարժիչների  
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. կռունկներ 
(ամբարձիչ և բեռնաբարձ մեխանիզմներ). 
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ. 
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար. 
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճա-
նակներ. զտիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). գութանավոր 
առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղային 
էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական 
շարժիչներ. լողացող կամ ցամաքային 
հորատման աշտարակներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենաների, 
շարժիչների  և մոտորների պնևմակառա-
վարում. մոտորների և շարժիչների քարտեր-
ներ. խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ 
նյութերի օգտագործմամբ). ձկնորսական 
ցանցերը դուրս քաշելու մեքենաներ. 
համապիտանի  հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ 
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքներիհամար, 
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էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
արտանետման գազերի կատալիզային 
կերպափոխիչներ. վակուումային զտման 
կենտրոնական կայանքներ. շղթայական 
սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչհարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկական 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաներիմասեր). 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաներիմասեր). 
բարձր ճնշման տակ զտման ապարատներ. 
մեքենաներ մանածագործական արդյունա-
բերության համար. հաստոցներ մանածա-
գործական արդյունաբերության համար. 
արտանետման կարճախողովակներ շարժիչ-
ների համար. նավթազտման մեքենաներ. 
մեքենաներ փաթեթավորման համար. 
էլեկտրահատակափայլիչներ. էլեկտրական 
սարքեր կոշիկները մաքրելու համար. 
ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման ապա-
րատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլ-
ներ. թրթռամեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 
մեքենաներ. hեծանիվներ հավաքելու հաս-
տոցներ. հեքենայացված կուլտիվատորներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). հիդրավ-
լիկական սարքեր դռները բացելու  համար. 
մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի լծակներ. 
մեխանիկական կերամաններ կենդանիների 
համար. շարժվող հետիոտնային ուղիներ 
(մայթեր). խլարարներ շարժիչների համար. 
օդաճնշական սարքեր դռները բացելուհամար. 
փոշեկուլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ. 
հողմային տուրբիններ. արգելակի ճնշիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների համար նախատեսված ների. 
էլոկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար. 
զոդման էլետրական ապարատներ. էլեկ-

տրական զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրա-
աղեղային զոդման համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային հատման համար. 
զոդալամպեր. խաղողի մամլիչներ. օդամուղ 
մեքենաներ. մեքենաներ գալվանոպլաստիկայի 
համար. գալվանացման մեքենաներ. առևտրի 
ավտոմատներ, էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար. էլեկտրական սարքեր դռները 
բացելու համար. կառավարման սարքեր 
վերելակների համար. էլեկտրական ապա-
րատներ պլաստմասսայե փաթեթավորումների 
զոդման համար. վառելիք բաշխող պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային 
պոմեր. պլաստմասսա վերամշակելու 
մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատու-
հանները բացելու համար. էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. հիդրավ-
լիկական սարքեր պատուհանները բացելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատու-
հանները փակելու համար. օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր դռները 
փակելու համար. օդաճնշական սարքեր դռները 
փակելու համար. օդաճնշական գլաններ. 
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ 
(մանրատիչներ). մեքենաներ մաղելու համար. 
շարժիչների հենարաններ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
մեխահանիչներ. փոշեկուլների խոզանակներ. 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ. էլեկտրական եզրակահատներ. 
մանրատող, ջարդող մեքենաներ. տոփանման 
մեքենաներ. ներծծող ծայրափողակներ 
փոշեկուլների համար. խողովակներ մաքրելու 
քերակներ. էլեկտրական հյութամզիչներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. կառա-
վարման լծակներ՝ որպես մեքենայի մասեր, 
բացի խաղային մեքենաների համար 
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր  
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր մեքե-
նաների և ապարատների համար. ռետինե 
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թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական  
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունա-
բերական թրթուրավոր մեքենաների համար. 
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաքրող 
թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի 
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3d 
տպագրման համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական բանջարա-
կտրատիչներ. 

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարուրակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակներ. 
գունադանակներ (գույները խառնելու). մածկա-
թիակներ (ձեռքի գործիքներ). հյուսվածքա-
պաստառներ պատրաստող մեքենաներ. 
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքիգործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքի շարժակով հորատներ. 
դուրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու 
համար. անասուններին խարանելու գործիքներ. 
անասուններին խուզելու դանակներ. մեծամեխի 
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր. 
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). մակերևույթները մաքրելու 
կտրոցներ (ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. 
նրբունելիներ. փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). քլունգներ. խծուծմանդուրեր. 
գրչահատ դանակներ. քարի հետ  աշխատելու 
մուրճեր. նրբասղոցներ. քերադանակներ. 
երիթակների անցքահատներ. արդուկման 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ). որսորդական դանակներ. ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշիկի 
կաղապարներ (ձեռքով կարելու համար). 
ունելիներ մազերը գանգրացնելու համար. 

սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). պտուտակամերի 
բանալիներ (ձեռքի գործիք). 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. կացիններ. 
սեղանի պատառաքաղներ. ռան դաներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
բանջարակտրատիչներ. եղունգների ունե լիներ 
եղունգ ների կծաքցաններ. խողովակա-
հատիչներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. դանակավոր 
իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գդալներ. շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). 
ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը խտացնելու 
համար տոփաններ  (ձեռքի գործիքներ). 
դրոշման  գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ֆրեզավորկտրիչներ (ձեռքիգործիքներ). թիակ-
ներ (այգեգործություն). գոգաթիակներ 
(այգեգործություն). ծեփիչներ. բույսերի 
վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի սարքեր. 
ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի 
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). սրող գործիքներ. սրելու 
գործիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. 
գայլիկոնիչներ. թեփուկները հեռացնելու 
դանակներ. խոշոր մոլախոտերի 
կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. 
այգեգործական կոր մկրատներ. պատվաստման 
դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները 
հեռացնելու ունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքանդիչներ. 
հորատներ ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. դրոշմատպման 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար. 
ածելիների պատյաններ. խոռոչների 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոցխեր (՛ձեռքի գործիքներ). թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
էտելու մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար. 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիք-
ներ). ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
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ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյան-
ներ. ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. 
պայտելուդանակներ. բանջարեղեն մաքրելու 
դանակներ. փոխպատվաստման դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. 
բանջարեղեն կտրատելու հարմարանքներ. 
սակրեր (տապարներ). կտրատելու 
հարմարանքներ. կացնիկներ (ձեռքի գոր-
ծիքներ). որսատեգեր (հարպուններ). ուրագ ներ 
(գործիքներ). քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու 
գործիքներ. միջատասպան նյու թերի 
փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ), ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք, 
պատ վաստի դանակներ, ագույցներ ատաղ ձա -
գործական կամ տակառագործական 
աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր. 
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր). լծանակներ (դեկալծակներ). մաչետե. 
թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). կռաններ. քարտաշի մուրճեր. 
հատիչներ. մետաղական ժապավենները ձգելու 
սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկավորդանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). դրամահավաք 
հարմարանքներ. սանդեր տրորելու համար 
(ձեռքի գործիքներ). պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. համարներ փորա գրելու 
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. պահածոյի 
ոչ էլեկտրական դանակներ. որսատեգեր 
(հարպուններ) ձկնորսության համար. բրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի  գործիքներ). 
ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ  խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. վառքի 
կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ 

(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների 
պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրողառարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ(ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). փոխովիծայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
շաղափիչներ. ձեռքով կառա վարվող 
գյուղատնտեսական գործիքներ. հեսանա-
սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ. ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սրեր, թրեր, սուսերներ. 
թրադաշույններ. սուսերներ. սրեր (թրեր). 
ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոմսերի 
դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողոր կելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ(ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ(գործիքներ). անցքահան աքցան-
ներ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի 
ատրճանակներ մածիկներն արտաճզմելու 
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները 
մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերաններ (ձեռքիգործիքներ). 
ականջ  դակելու գործիքներ. մազազրկման  
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
մամլակներ. ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի 
գործիքների կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ 
էլեկտրական դանակներ. պիցա կտրելու ոչ 
էլեկտրական դանակներ, լինգեր, ձու կտրելու ոչ 
էլեկտրական դանակներ. նրբունելիներ 
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թարթիչները ոլորելու համար. թեք (անկյան 
տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. փոցխեր 
գոլֆի արահետները խնամելու համար. 
բուխարիների փուքսեր (ձեռքի գործիքներ). 
ապարատներ դաջվածքի համար. զմռնիտի 
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի 
գործիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). էջատման մամլակներ 
(ձեռքի գործիք). ոչ էլեկտրական ատրճանակ-
ներ կարի անթափանցիլիության համար. ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարերը խցելու 
համար. մետաղալարերի ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիք). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար. եզրակներ հատելու 
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու  ասեղներ. 
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր 
քանդակագործների համար. սեղանի պլաստ-
մասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և 
դանակներ /սեղանի/. սեղանի մանկական 
գդալներ. սեղանի պատառաքաղներ և 
դանակներ. քերակներ դահուկների համար. 
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների 
մետաղական կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղականկոթեր. ձեռքով 
կառավարվող պարուրաձև բանջարա-
կտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ դուրսհանովի սայրով. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր 
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը 
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող 
դանակներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. 
խոհանոցային մանդոլիններ. 

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 

ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազա-
խտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկա  թու ղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարա տուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային ազդա-
սարքեր. սպիրտաչափներ. շարժաքանոններ. 
սննդամթերքի և կերերի անալիզի սարքեր. 
էլեկտրական հեռավառոցքային ապարատներ. 
վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ. 
բարձրաչափներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող հագուստ 
ասբեստե գործվածքներից. ամպերաչափներ. 
ձայնի ուժեղարարներ. էլեկտրոնային 
ուժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. 
տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ. անոդներ. 
անոդային մարտկոցներ. ալեհավաքներ. 
հակաշլացման լուսապաշտպան ապակիներ. 
սաղավարտների հովարներ. խանգարումա-
պաշտպան սարքեր (էլեկտրականություն). 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն). 
բացվածքաչափներ (օպտիկական). դրամները 
հաշվելուև տեսակավորելու մեքենաներ. 
Բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն). 
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապա-
վեններ. օբյեկտիվներ աստղալուսանկար-
չության համար. ջերմաէլեկտրոնային լամ պեր. 
ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ, հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
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գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապա-
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք. 
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման 
ժամանակ օգտագործվող հարվածող 
հարմարանքներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր  ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. սկավառակներ. 
լոգարիթմական  շրջանաձև քանոններ. լոգա-
րիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. բացովի 
տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ (չափիչ 
գործիքներ). լուսապատճենման ապարատներ. 
կինոնկարահանման խցիկներ. մազական 
խողովակներ. ձայնագրությունների կրիչներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ. 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
համար նախատեսվածների. եռակցողի 
դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. 
ջերմակարգավորման սարքեր. լուսա-
նկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսաազդա-
նշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. փականջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնա ցույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապա կիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրո-
նոմներ. էլեկտրական կոնդենսա տոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղի-
ներ. էլեկտրական շղթայի գործար կիչներ. 

գծային միացիչներ (էլեկտրա կանություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրա կա նություն). 
կոմուտացման վահան ներ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկ-
տրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. 
ուղղիչոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացումներ). 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական միա-
ցումներ). խցակի միացումներ (էլեկտրական). 
հոսանքի ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկ-
տրական). դերձակների մետրեր. հալքանոթներ 
(լաբորատոր). կաշիների հաստությունը չափող 
սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների 
դետեկտորներ. փականակներն իջեցնող 
մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). խտա-
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորա-
տոր տակդիրներ. մետաղադետեկտորներ 
արդյունա բերական կամ ռազմական 
նպատակների համար. սոնարներ. դետեկ-
տորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-
նկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
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փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
ֆլուորես ցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա-
վար ման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական  ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
կապ). ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած տարա-
ծության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատ ներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյու թերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի մակար-
դակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. լուսա-
նկարչական  ապարատների  և  լուսանկար չա կան 
պարագաների հատուկ պատյաններ. 
ապարատուրա անալիզների համար, 
բացառությամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորվածության 
չափիչներ). հաշիվները դուրս գրելու սարքեր. 
խմորման ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). 
երկաթուղային տրանսպորտում անվտան-
գություն ապահովող սարքեր. էլեկտրա-
հաղորդալարեր. մագնիսական լարեր. 
ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր. ցանցեր 
դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու համար. 
փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ 
փրկարարական աշխատանքների համար. 
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների 
զտիչներ. զտիչներ (լուսանկարչություն) 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
բարձր հաճախական ապարատուրա. 
հաճախաչափներ. հալունապահովիչներ. 
ռադիո սարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 

մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերա կան 
նպատակների համար. գազաանալիզարար-
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
լուսանկարները  չորացնող սարքեր. լուսա-
նկարչական փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ 
գործիքներ). աստիճանավորված ապակե 
անոթներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղեր. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
պարուտակներ. փրկարարական սարքա-
վորումներ. հրշեջ ծայրապանակներ. հրշեջ 
ավտոմեքենաներ. հրշեջ պոմպեր. 
թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. քանակի 
ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արագաչափներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրա կանություն). խարիսխներ (էլեկտրա-
կանություն). տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանքների 
համար. խոսակցական ապարատներ. 
լուսանկարչական թիթեղների տուփեր. 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն). իոնա-
րարներ, բացառությամբ օդը մշակելու համար 
օգտագործվողների. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). 
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը 
շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
ազդանշանային լապտերեր. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակներ. 
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար. 
լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափների 
գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս 
արձակող ցուցանակներ. նեոնային խողո-
վակներ ցուցանակների համար. ակնոցներ 
(օպտիկա). օպտիկական օկուլյարներով 
(ակնապակիներով) գործիքներ. օպտիկական 
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մակարդակաչափներ. ակնոցների ապակիներ. 
օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ (մանո-
մետրեր). շրջադիտակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. քանոններ. մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքիորոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե). կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զան գեր 

(տագնապիազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռա  չափներ. ռադիո հեռախոսային 
կայաններ. ռադիո հեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. ատամնա-
պաշտպանիչներ. հրաչափներ. ռադարներ. 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման 
(գեներացման) ապարատներ և տեղա-
կայանքներ. բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան խողովակներ. 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանող սարքեր, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտագործվողների. հեռա-
խոսային ապարատներ. բեկումային 
աստղադիտակներ. ռենտգենյան ապարատ-
ներ. բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. սպեկտրա-
դիտակներ. էլեկտրական դիմադրություններ. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտությունների 
համար. մեմբրաններ գիտական ապարա-
տուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների կառավարման 
կամ ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ. խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
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տարածա դիտական ապարատներ. նվագար-
կիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. հեռա-
տիպներ. պտուտաչափներ (դարձաչափներ). 
պարուրակային տրամաչափիչներ. հեռագրա-
սարքեր (ապարատներ). հեռուստացույցներ. 
հեռագրալարեր. հեռակառավարման ապարա-
տուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստահուշարար-
ներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ 
ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. աստղա-
դիտակներ. ջերմաստիճանային ցուցիչներ. 
ժամանակը գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ 
(անկյունաչափ գործիքներ). թերմոստատներ 
փոխադրամիջոցների համար. տոտա-
լիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). ճշգրիտ 
կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. 
մածուցիկաչափներ. էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար. լարման 
կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագար-
կիչների ասեղները փոխարինելու համար. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն 
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանայի նսարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափներ). կողմնացույցներ. 
հակա մառա խուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. դրամարկղային 
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական խտաչափներ. 
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ. 
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ. 

տեսագրման սարքեր. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսա-
նկարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական 
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր. 
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների 
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ. 
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող 
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լուսա-
կայված ռենտգենյան ժապավեններ. լուսա-
նկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրա մանու շակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. լուսա-
նկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչ ներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում. 
լուսահավաք ոսպնյակներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ. 
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
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լուսավորության  էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. 
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր-
ներ (համակարգչային ծրագրեր). նշաններն 
ընթերցելու օպտիկական սարքեր. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստոր ներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար կու-
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակ ների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչու թյուն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո  սխեմա ներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաներ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)  
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ-
ներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 

հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխ ներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների վահանլո 
համար. խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
պատյաննցուցիչներ. բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. դնթ-չիպեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր. լուսաֆորներ 
(ազդանշանային սարքավորումներ). անլար 
հավաքակազմեր  հեռախոսների համար. 
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
լաբորատորիայի հատուկ հագուստ. 
անհատականացման մագնիսական ապարան-
ջաններ. տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ներբեռնվող հնչյունային 
ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանեկեն-
ներ վթարային փորձարկումների համար. 
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. տպատախ-
տակներ. հհդ (usb) ֆլեշ- կրիչներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(gps). դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
լուսարձակող դիոդներ (լադ). տրիոդներ. 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
հրդեհաշեջ փողրակներ. պայուսակներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչների 
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համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. պետրիի 
բաժակներ. պիտոյի խողովակներ. 
ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդա-
նշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցասարքեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. 
դատարկ քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
ռադիո-տեսադայակ. լսա-տեսա սարքեր 
երեխաներին հետևելու համար. տեսախցիկներ 
երեխային հետևելու համար. տեսա-դայակ. 
օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ բլենդներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. կոդավորված 
բանալի-քարտեր. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. 
զրահաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. 
հակահրդեհային ապարատներ. համա-
կարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար[pda]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի  վերլուծիչներով կշեռքներ. 

պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար  
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 
թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոն-
ների համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
t – աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(աթօ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչներ. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
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(մռտ) ապարատներ  ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլային լամպեր. 
օդաքաշթասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի 
հոտազերծման համար. սարքվածքներ օդի 
սառեցման համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցոլալապտերներ մեքենաների համար. 
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. 
վաննաներ. նստելու վաննաներ. շարժական 
խցիկներ թուրքական բաղնիքների համար. 
սարքավորանք լոգարանների համար. 
ջեռուցիչներ վաննաների համար. 
սանիտարատեխնիկական տեղակայանքներ 
լոգարանների համար. լուսատուներ. 
լուսավորման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. 
շիկարանային այրոցներ. այրոցներ լամպերի 
համար. լապտերներ հեծանիվների համար. 
բիդե. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. թրծման վառարաններ. 
ջրածորաններ. խցաններ ռադիատորների 
համար. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. 
ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ 
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ 
նավթարդյունաբերության համար. 
խոնավաչափներ. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 

լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). 
խողովակների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսապատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման տեղա-
կայանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական  ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակի. լամպերի խողովակներ. ծխնելույզների 
ծխանցքեր. ծխանցքերի սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգա-
րաններ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. հակա-
սառցա պատիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. զուգարանների ախտահանման 
միջոցների բաշխիչներ. ապարատներ 
ախտահանման համար. ծովային ջրի 
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աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատներ 
չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. թորման ապա-
րատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական լամպերի 
կոթառներ. ջրի մաքրման տեղակայանքներ. 
ջրի զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի 
սառեցման համար. շատրվաններ. տարողու-
թյուններ ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. 
ջրի մանրէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչ ներ, 
բացի մեքենայի մասերից. լուսավորման սար-
քեր և տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի 
մաքրման տեղակայանքներ. առաստաղի 
լուսամփոփներ. էլեկտրական ռադիատորներ. 
գազերի զտմանսարքեր. սարքեր կերերը 
չորացնելու համար. գոլոշիարարներ. 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). էլեկտրական 
լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու ջրի համար. 
կերոններ. շարժական դարբնոցներ. 
վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր 
վառարանների. ձևավոր աղյուսապատվածք-
ներ վառարանների համար. հրակալներ 
վառարանների համար. օջախներ. 
մոխրատաշտեր վառարանների համար. 
սառնարանային ապարատներ և մեքենաներ. 
սառնարանի խցիկներ. սառնարանային 
տարողություններ. լամպեր մազերը 
գանգրացնելու համար. մրգերը չորացնելու 
ապարատներ. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի 
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտա-
դրիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար. 
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու 
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև 
թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր. 
հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի 
խոհանոցային ապարատներ. աղբայրիչներ  
(վառարաններ). ապարատներ օդիկամջրի 
իոնացման համար. դեկորատիվ շատրվաններ. 
լաբորատոր լամպեր. կաթի սառեցման 
տեղակայանքներ. պաստերիչներ. յուղային 
լամպեր. ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթման լամպեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. պայթան-
վտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի 
համար. չինական լապտերներ. լվացարաններ 
(սանիտարատեխնիկական սարքավորման 
մասեր). հեղուկների սառեցման տեղա-

կայանքներ. լյումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. մագնեզիումային թելեր 
լուսավորման սարքերի համար. չորուցիչներ 
ածիկի համար. հանքափորի լամպեր. 
տեղակայանքներ միջուկային վառելիքի և 
միջուկային ռեակցիաների դանդաղարարների 
համար. կափույրներ պահեստարաններում 
մակարդակի կարգավորման համար. 
էլեկտրական լամպեր տոնածառերի համար. 
լուսավորվող համարներ շենքերի համար. 
թթվածնա-ջրածնային այրոցներ. ջեռուցման 
ռադիատորներ. յուղային այրոցներ. ցոլա-
լապտերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ. 
պոլի մերացված տեղակայանքներ. խոհա-
նոցային վառարաններ(ջեռոցներ). օդի ոչ 
ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման 
տեղակայանքների համար. ապարատներ և 
մեքենաներ ջուրը մաքրելու համար. օդի 
մաքրման սարքեր և մեքենաներ. թորման 
աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա_
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղ ների  
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասար  քերի 
և ջրմուղների  կամ գազամուղների համար, 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
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ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդա-
փոխության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). զուգարանակոնքեր. նստոցներ 
զուգարանների համար. լուսամփոփներ. 
լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ 
ծորակներ ջրատար խողովակների համար. 
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ 
գազամուղների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ ջրմուղային 
սարքավորումների համար. շոգու կուտակիչ-
ներ. տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը 
փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր 
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ. 
սպիրտայրոցներ. բենզինային այրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների ապակիների 
տաքա ցուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների 
համար. ջրամատակարարման համակար գերի 
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի  էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կար-
գավորիչ պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. հատակադիր լուսա-
տուներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակ ներ. 
կրակարաններ (մանղալներ). էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ. սենյակային բուխարիներ. 
ջերմային պոմպեր. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառարաններ. 
ապարատներ արևայրուքի համար (սոլյա-
րիումներ). ջրթողներ զուգարանների համար. 
սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների համար. 
սառնարաններ. հոտազերծման սարքեր. 
բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների. ջրառու սարքեր. 
յուղերի զտմանսարքեր. սարքեր ծխահարման 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա-
վորանք թրծող վառարանների համար 
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. հիդրո-
մերսման լոգարաններ (անոթներ). քրոմա-
տագրիչներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. էլեկտրական շիկացման թելիկներ. 
գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր 

չհանդիսացող). սարքավորանք շոգեբաղ-
նիքների համար. լողախցիկներ. լվացարանա-
կոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր 
դեմքի խնամքի  համար. միզամաններ (սանի-
տա րական սարքավորանք). ջերմակներ. 
էլեկտրական թեյամաններ. ջերմակեր անկողնու 
համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ. 
բացա ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվա-
րիումների համար. տաքացիչներ ակվա-
րիումների համար. լուսատուներ 
ակվա րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ. ընդարձակման բաքեր 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծ 
սենյակներ  (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պա հարաններ). գործվածքները գոլորշիով 
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահարան-
ներ). բազմապրոֆիլկաթսաներ. սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 
ապարատներ բժշկական նպատակներով. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

100

ՄԱՍ 1

100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք 
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգ ներ հեղուկ վառելիքով վառարանների 
համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող ճարպա-
ջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
մեքենաներ. 

դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ 
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր. 
կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ 
վարագույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե 
հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. ձայնա-
մեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 
ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ճկունոչ 
մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների համար. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման համար. 
միջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ 
(մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ. 
ձայնամեկուսիչ պատվածքներ կեղևից. 
առաձգական թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. մակադրակներ 
կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր. 
միջադիրներ ջերմային ընդարձակման 
ազդազերծման (կոմպենսացման) համար. 
քիմիական բաղադրություններ հոսա-
կորուստները վերացնելու համար. միջադիրներ. 
ասբեստաթաղիք. մեկուսացման թաղիք. 

ռետինացված (վուլկանացված) թելք. զոդման 
պլաստմասսայե թելեր. մասնակի մշակված 
նյութեր արգելակային միջադիրների համար. 
մեկուսիչ ձեռնոցներ. գուտապերչ. մեկուսիչ 
յուղեր տրանսֆորմատորների համար. մեկուսիչ 
յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ 
գործվածքներ. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մետաղական մեկուսիչ 
նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ 
խարամաբամբակ. հանքային բամբակ 
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչ ներ 
մեքենաների մասերը պաշտպանելու համար. 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի 
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. 
միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային 
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար. 
սինթետիկ խեժեր. կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզայինթերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկաթ-
ուղիների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչներ. 
ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
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մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. մեկու-
սիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար. 
մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե 
կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստ-
մասսայե թելքեր, բացառությամբ մանածա-
գործվածքայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. 
գործվածքներ ապակե թելքից մեկուսացման 
համար. պլաստմասսայե թելեր ոչ մանա-
ծագործական նպատակների համար. զտող 
նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 
համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպա-
տակների համար. ծաղկակալիչներ 
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ 
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 
հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն խողո-
վակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. 

դաս 19. հայտարարությունների ոչ 
մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալեբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. 
արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ. հրահեստ 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
զարդաճաղեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. մասնակի մշակված անտառա-

նյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. ատաղձա-
փայտ. սղոցված անտառանյութ. ճանա-
պարհային փայտե պատվածքներ. միաշերտ 
նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. 
փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. շերտա-
քարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. շինարարական 
թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական ծեփածոզարդեր 
շինարարության համար. ոչ մետաղական 
կցվանքային մակադրակներ տանիքների 
ջրամեկուսացման համար. ոչ մետաղական 
անկյունակներ. ոչ մետաղական պատուհաններ. 
ոչ մետաղական դռներ. դիտահորերի ոչ 
մետաղական կափարիչներ. տանիքա-
պատվածքներ(ոչ մետաղական). չմշակված 
կավիճ. քվարց (որձաքար). սանդուղքի ոչ 
մետաղական աստիճաններ. ջրատար ոչ 
մետաղական խողովակներ. ջրմուղի ոչ 
մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. ոչ մետաղական լաստակներ. 
բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական 
կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

102

ՄԱՍ 1

102

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

ճյուղավորումներ. գերեզմանների ոչ 
մետաղական շրջանակներ. բիտումե 
տանիքապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ 
մետաղականգոմեր. ոչ մետաղական 
հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ 
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ 
մետաղական). թաղիք շինարարության համար. 
լցակաղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ 
վառարանների համար. ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. քար. պատուհանի 
շինարարական հայելապակի. կավ. 
քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակ-
ներ. արտաքին շերտափեղկեր. բացառությամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. 
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 
մետաղական). կապակցող նյութեր ճանա-
պարհային պատվածքների վերանորոգման 
համար. մամլած խցան շինարարության համար. 
մանրահատակ. ոչ մետաղական սանդղա-
հեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ 
պատուհանի ոչ մետաղական միջակապեր. 
ճանապարհային լուսատու պատվածքներ. 
ճանապարհային «մակադամ» տեսակի խճային 
պատվածքներ. ոչ մետաղական հուշարձաններ. 
մագնեզիական ցեմենտ. շարժական ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների 
գծանշման համար. արհեստական նյութերից 
թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների 
գծանշման համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ մետա-
ղական կայմասյուներ. կաղնե տակառա-
տախտակ. շինարարական խճանկարներ. 
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական բեկվածքներ շինարարության 
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ 
մետաղական երեսապատվածքներ շինարա-
րության համար. ջրամեկուսացման ոչ 
մետաղական մակադրակներ շինարարության 
համար. ձիթակն շինարարական նպատակների 

համար. ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական ցանկապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ագույցային ոչ մետաղական 
ցցեր. ազդանշանային ոչ մետաղական. ոչ 
լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ. 
պատերի ոչ մետաղական շինարարական 
երեսվածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. թառեր. շինարարական քար. 
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. 
շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատրաստված 
իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ 
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ. 
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղականկղմինդր տանիքի 
համար. ջրացատկի ոչ մետաղական 
աշտարակներ. ցատկահարթակներ. ոչ 
մետաղական դարպասներ. դռների ոչ 
մետաղական լողաթներ. դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյուներ. ոչ 
մետաղական հավանոցներ. ոչ մետաղական 
չորսուներ. հավաքովի ոչ մետաղական 
հարթակներ. քարե տարողություններ. նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների համար. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ 
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական 
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ 
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, 
բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից. բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր.  
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարության համար. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի 
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար 



ԳՅՈՒՏԵՐ

103

ՄԱՍ 1

103

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

(կառուցվածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձա-
գործական աշխատանքների համար). քսիլոլիթ 
(արհեստական շինանյութ). կառանման ոչ 
մետաղական ճոպանասյուներ. լողուն 
նավամատույցներ նավերի կառանման համար. 
պատերի պատվածքի ոչ մետաղական 
պանելներ. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. ամրանավոր ածապակի. գեղար-
վեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ 
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ 
լուսատու ազդալողաններ. լողավազաններ 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ 
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվների 
կայանման համար. ճանապարհային քարե 
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի 
զանգվածից շինարարության համար. 
կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով 
ներկելուոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական սյուներ. լուսամուտի ոչ 
մետաղական շրջանակ. դռանարմատուր (ոչ 
մետաղական). ոչ մետաղական հիմնա-
կմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար. 
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ. 
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ 
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ 
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ 
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների 
երկարիչներ (ոչ մետաղական). ծխնելույզներ (ոչ 
մետաղական). սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար (ոչ մետաղական). 
ցամաքուրդային ոչ մետաղական խողովակներ. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. սանդուղքներ ոչ 
մետաղական. շինարարական ոչ մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). 
գերեզմանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. 
ճանապարհային ոչ մետաղական վթարային 
պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ 
աղյուսից. եռակալված եղեգասեղմիչներ 
(շինանյութ). ճնշումայինոչ մետաղական 
խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումների 

համար. ավազ ակվարիումների համար. ոչ 
մետաղական խողովակներ օդափոխման 
տեղակայանքների և օդորակիչների համար. 
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր 
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական 
ցանցեր. արեգակնային տարրերով 
ներկառուցված ոչ մետաղական տանիքա-
պատվածք. ոչ մետաղական երեսարկներ. 
հրահեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. 
հավաքովի ոչ մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (փողոցի). ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե 
հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հախճասալիկներ հատակների համար. 
ակոսավոր. ոչ մետաղական կղմինդր տանիքի 
համար. ոչ մետաղական սալիկներ պատերը 
երեսապատելու համար. ոչ մետաղական 
սալիկներ շինարարության համար. վանակն 
(թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական 
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի 
շենքերի համար. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական սյուներ. կառուցվածքների համար 
ոչ մետաղական բարձակներ. կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական երեսա-
պատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ 
լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե 
նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման 
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ. 
դրոշակների ոչ մետաղական կոթեր 
(կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռներ. 

դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարա-
րությունների տախտակներ. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. 
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելա-
թախտեր տնային կենդանիների համար. բներ 
տնային կենդանիների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. իրեր 
կենդանիների ճանկերից. օղեր վարագույրների 
համար. արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
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բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ 
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ 
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ 
կեղևից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի 
համար. քարգահներ ասեղնագործության 
համար. շրջանակներ կապրոնամազը 
խոզանակների վրա նստեցնելու համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողու-
թյուններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ 
մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. 
անկողնային պարագաներ. բացառությամբ 
սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. 
կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար, ոչ մետաղական մեծ 
անոթներ հեղուկների համար. սպասարկման 
սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար. 

բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. 
իրեր կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամնավի 
շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթե-
թավորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
ծաղկարկղեր (կահույք). Տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր պատուհանների համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր մահճակալների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների 
համար. միս կտրատելու համար կոճղեր 
(սեղաններ). տարաներ ապակի և ճենապակի 
տեղափոխելու համար. համարների գրանցման 
ոչ մետաղական թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված փղոսկրից. մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). 
հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ 
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մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 

պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարա կան 
շաղախի համար ոչ մետաղական տարո-
ղություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ հիվանդանոցների համար. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ(կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրական 
բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ 
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և 
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ 
մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
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նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա-
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). փայտե հյուսածո 
գալարավարագույրներ (կահույք). դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պատուհանի ներսի 
գալարավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղակա բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. թղթե գալարա-
վարագույրներ. պատուհանների մանածա-
գործվածքից գալարավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. 
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ. կեռիկներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 

գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. պատվանդաններ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառության անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
Խցաններ ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 

դաս 27. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար. գորգեր լոգասենյակների 
համար. պատվածքներ հատակների 
համար. արհեստական սիզամարգեր. 
մարմնամարզական փռոցներ. խսիրներ. 
պաստառներ. դռան առաջի ուղեգորգեր 
ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից 
պատրաստված խսիրներ. գորգեր 
ավտոմեքենաների համար. գորգեր. սահելը 
խոչընդոտող գորգեր. երեսպատման կամ 
պաստառապատման ոչ մանածագործական 
նյութեր. ոչ մանածագործական գորգեր 
(պատի պաստառներ). լինօլեում. հարթակներ 
գորգածածկույթների համար. հատակի 
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վինիլային պատվածքներ. հյուսված պարանից 
փսիաթներ դահուկային լեռնալանջերի համար. 
մանածագործական պաստառներ. հատակի 
հրակայուն գորգեր բուխարու և խորովածի 
մանղալների համար. գորգեր յոգայով 
զբաղվելու համար. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային  
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական  գրքերի  
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն  գործարարության կազմա-
կերպման  և  կառավարման  հարցերով. 
խորհրդատվություն  աշխատակիցների  
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային  
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային  գործունեության  գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային  տեքստերի  հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
հասա րա   կական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների  

գրառում  (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի  ձևավորում. գովազդային  
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա  տվություն  գործարարության 
կառավարման  հարցերով. մանեկենների  
ծառայություններ ապրանքները  գովազդելու  
կամ  խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապա-
շարների վարում. մասնագիտական  
խորհրդատվություն  գործարարության  ասպա -
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների  կազմակերպում  առևտրային  կամ  
գովազդային  նպատակներով. գործնական  
տեղեկատվություն. հասարակական  
կարծիքի  հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի  նախապատրաստում. 
աշխատակիցների  հաստիքների  համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու  հետ  
կապված ծառայություններ. տարածքների  
վարձակալում  գովազդի  տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային  հայտարարագրերի  կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի  
բաժանորդագրության  կազմակերպում  
երրորդ  անձանց  համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող  սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ  գովազդ  համակարգչային  
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և, ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
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ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական  
տեստավորում  աշխատողներ ընտրելիս. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական  
ծառայությունների  բաժանորդագրում  երրորդ  
անձանց  համար. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային  տեքստերի  խմբագրում. 
վիճակագրական  տվյալների  հավաքում  և  
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
հեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների  մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար  և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային  միջնորդություն (ծառա-
յություն), արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար  
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 

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

դաս 37. կահույքի  խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների  վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման  
սարքավորումների  տեղադրում  և վերանորո-
գում. կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հերմե-
տիկացում. էքսկավատորների  վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. վառարանների տեղադրում և 

վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգումև տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական  աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների  կառուցում. Հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների  վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում, Կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. սպիտակեղենի արդուկում. 
կրկնական անագապատում` կլայեկում. 
գամում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. հեռախոսների 
տեղադրում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. 
լաքապատում. տրանսպորտային  միջոցների  
մաքրում. վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական,  ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
Աղյուսի շարում. ձևավոր  սպիտակեղենի  
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն  
շինարարության  հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում հանքերի շահագործում. 
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ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում)  (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների 
վերականգնում. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
տանիքածածկային աշխատանքներ. 
արհես տական ձյան ծածկույթ ստեղծելու 
ծառայություններ. փողոցների մաքրում. 
անվտանգության կողպեքների վերանորոգում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վերա-
կանգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում. տեղադրում. 
բժշկական գործիքների ախտահանում. 
հանքաշերտերի  ջրաճեղքման ծառայու-
թյուն ներ. վնաստուների դեմ պայքարի 
ծառայություններ, բացառությամբ գյուղա-
տնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ. 

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառայու-

թյուններ  քիմիայի  բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի  բնագավառում. 
խորհրդատվություն  ճարտարապետության  
հարցերով. հատակագծերի  մշակում շինարա-
րության բնագավառում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկողու-
թյուն. հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի 
բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գավառում. նյութերի փորձարկումներ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնա-
սիրում. երկրաբանական հետազննություն. 
նավթի  հանքա վայրերի  հետազննություն. 
ճարտարա գիտություն. օդերևութաբանական 
տեղեկատվություն. հողաչափում. համա-
կարգիչների վարձույթ. նավթի հանքա-
վայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի  փորձար-
կումներ. երկրաբանական  հետախուզում. 
հետազոտություններ  երկրաբանության  
բնագավառում. արվեստի  ստեղծա-
գործությունների  իսկության  որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային  
ապահովման  մշակում. ծրագրային  ապա-
հովման  արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի  հսկողություն. ծրագրային  ապահով-
ման  վարձույթ. նոր  արտադրատեսակների  
հետազոտություն  և  մշակում  երրորդ  անձանց  
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային  տվյալների վերականգ նում. 
ծրագրային  ապահովման  սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության  բնագավառում. քաղաք ների  
հատակագծերի  կազմում. ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն. համա-
կարգչային  համակարգերի  նախագծում. 
ավտոմոբիլային  տրանսպորտի  տեխնիկական  
վերահսկողություն. համակարգչային  ծրա-
գրերի  բազմացում. տվյալների կամ 
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փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղ ծում և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում(վեբ-սայթերի). համակարգչային 
ծրագրայինապահովմանտեղակայում. ամպերի 
ցրում. տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն  ծրա-
գրային  ապահովման  հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի  խնայողության  
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա  
միջավայրի  պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի  թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների  կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային  
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-

տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա կարգչային 
անվտանգության ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեխնիկական փաստա թղթերի կազմում. 
ինտերիերի դիզայն. բջջային հեռախոսների 
ապակողպում. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ անսարքությունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի  
տեղեկատվական կատա լոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայու-
թյուն ներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն  համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտր 
անքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի  միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS): 

____________________

(210) 20181131
(220) 16.07.2018
(730)  «Իդեալ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
4-րդ փ., թիվ 19, AM 
(540)  

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

ներ. ներկանյութեր ըմպելիքների համար. 
սննդային ներկանյութեր (ներկանյութ). 
ալյումինային ներկեր. ալյումինի փոշի 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
համար. ասբեստային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
սևեռակող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. սրծաթի մածուկ. արծաթի 
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էմուլսիաներ (ներկանյութեր). փոշիներ 
արծաթապատման համար. ասֆալտի լաք. սև 
լաք. աուրամին. բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. հակակոռոզիական 
ժապավեններ. կանադական բալզամ 
(բալասան). ներկանյութեր կարագի համար. 
ներկանյութեր գարեջրի համար. բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկեր փայտանյութի կամ փայտի համար. 
սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). լաքեր 
բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ). 
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ). 
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված 
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական 
իրերի համար. կապարի շպար. գազի 
մուր (ներկանյութ). պաշտպանական 
նախաներկային պատվածքներ տրանս-
պորտային. միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների 
համար. կրակաթ, տպագրական մածուկներ 
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). 
որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու 
համար. կոպալ (բուսական խեժ). անիլինային 
ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. նոսրացուցիչներ լաքերի համար. 
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու համար. 
խածանյութեր կաշվի համար. ներկող նյութեր. 
գունանյութեր. քրքում (ներկանյութ). բնական 
անմշակ խեժեր. սոսնձաներկեր. տեմպերա. 
արծներ (լաքեր), արծնաներկեր. տպագրական 
ներկեր. ներկեր կենդանիների խարանման 
համար. ներկերի սիկատիվներ (չորացման 
ուժեղարարներ). ներկանյութեր մորթիների 
համար. պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող 
նյութեր (լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). 
ֆուստին (ներկանյութ). ջնարակներ 
(պատվածքներ). դեղնախեժ նկարչության 
համար. շելլաք (գոճխեժ). կարմրախեժ. 
բուսախեժեր. թանձր հակակոռոզիական 
քսուքներ. տպագրական ներկեր կլիշեների 
պատրաստման համար. ցինկի օքսիդներ 
(գունանյութեր). պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. ինդիգո 

(ներկանյութ). կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. ներկանյութեր լիկյորների համար. 
կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). մետաղական 
փոշիներ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպա-
տակների և տպագրության համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների 
համար. կապարի սուսր. թուղթ զատիկի ձվերը 
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում 
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի 
համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ 
էքստրակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ 
փայտանյութը պահպանելու համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. ներկեր (երանգավորիչներ) 
պատճենահանող ապարատների և մեքենաների 
համար. մակերևույթները բուսածածկույթից 
պահպանող ներկապատվածքներ. տպիչների 
և լուսապատճենահանող ապարատների 
համար լցված քարթրիջներ. բևեկն (ներկերի 
նոսրացուցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. 
ջրաներկեր նկարելու համար. յուղաներկեր 
նկարչության համար. սննդային թանաքներ. 
տպիչների քարթրիջներ լցված սննդային 
ներկերով. նշիչների տեսքով գունանյութեր 
կահույքի վերականգնման համար.

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

պատուհանի բլոկներ, պատուհանի անվակներ, 
պատուհանի հոլովակներ. մետաղական 
խողովակներ կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի համար. պայտի մեխեր. 
մետաղյա ցցեր. մետաղյա առանցքներ. քրոմ. 
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական 
երիթակներ, մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա 
բանալիներ. մեխեր. պաստառամեխեր. 
հարդարման մեխեր. մետաղական դյուբելներ. 
չմշակված կոբալտ. մետաղյա նյութեր 
երկաթուղիների ռելսուղիների համար. 
մետաղական սյուներ կառուցվածքների համար. 
ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա 
բեռնարկղեր (պահպանման/պահեստավորման 
և փոխադրման համար). մետաղյա զուգա-
ռելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման 
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային 
մետաղական մակադրակներ կտուրների 
ջրամեկուսացման համար. խողովակների 
մետաղական արմունկներ, խողովակների 
մետաղական ճյուղավորումներ. մետաղական 
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական 
հարմարանքներ. մետաղական սեղմակներ 
(պահանգներ). մետաղյա կեռեր կաթսայիկների 
համար. պատուհանի մղլակներ. կեռեր 
(երկաթեղեն իրեր). պատուհանների 
մետաղապատվածքներ. լարեր սովորական 
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ 
մետաղյա ամրակապեր. մետաղական 
պահեստարաններ սեղմված գազերի կամհեղուկ 
օդի համար. դռան առջևի քերակներ կեղտը 
կոշիկի ներբաններից հեռացնելու համար. 
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ. 
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ. 
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար. 
մետաղական պտուտակներ. մետաղական 
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե 
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ. 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ռելսեր. 
պատուհանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
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օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. 
դռները փակելու ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. 
ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական 
մետաղական ամրան. բույթեր (երկաթեղեն 
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական 
փականքներ. բացառությամբ էլեկտրականների. 
մետաղական փականներ. բացառությամբ 
էլեկտրականների. գալենիտ (հանքանյութ). 
կապարակնիքներ. գերմանիում. մետաղական 
հողմացույցներ. լեռնագնացների կոշիկների 
սեպեր. լեռնագնացների կոշիկների երկաթե 
մեխեր. մետաղական կաղապարներ սառույցի 
համար. յուղելու ներագույցներ. մետաղական 
ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ, 
զսպանակավոր փականեր. ինդիում. 
մետաղական խորհրդանշաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մետաղական 
շերտավարագույրներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված արույր. արտաքին մետաղական 
շերտավարագույրներ. արտաքին մետաղական 
լուսամուտափեղկեր. մետաղական 
հենահարթակներ հրթիռների արձակման 
համար. մետաղական կավարամածներ. 
մետաղական խարտուք. մետաղյա 
սանդղահեծաններ (սանդուղքի մասեր). 
լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր սովորական 
մետաղներից. դռների կամ պատուհանների 
միջակապեր. մետաղական անվակներ 
մահճակալների համար. մետաղական 
անվիկներ մահճակալների համար. 
մետաղական մղլակներ. բլյումներ (պողպատի 
գլոցուկ), (մետաղագործություն). մագնեզիում. 
մետաղական շարժական կառուցվածքներ. 
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի. 
բռնակների համար. մետաղական կցորդիչներ 
խողովակների համար. մանգան. մետաղական 
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնման, 
բեռնաթափման աշխատանքների համար. 
մետաղական հենահարթակներ բեռների 
տեղափոխման համար. մետաղական 
տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ (սան-
դուղքներ). մետաղական ծածկարաններ 
(շինարարություն). դռան մետաղական մուրճեր. 
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սովորական մետաղներ. մետաղական 

հանքաքար. գործվածքներ մետաղալարից. 
հրակիր մետաղներ. մետաղական անվակներ 
կահույքի համար. մետաղական անվիկներ 
կահույքի համար. ագուցավոր մետաղական 
ցցեր. մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ (շինա-
րարություն). նիկել. նիոբիում. շինարարական 
մետաղական մակադրակներ ջրամեկուսացման 
համար. տների լույս չարձակող մետաղական 
համարներ. փակոցափեղկեր մետաղական. 
մետաղական ցանկապատեր. մետաղական 
զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ մեխանիկական 
լույս չարձակող մետաղական պանելներ. 
պատերի շինարարական մետաղական 
երեսվածք. մետաղյա կեռիկ-կախիչներ 
հագուստի համար. մետաղական գլդոններ 
(կառուցվածքներ). լեզվակներ փականքների 
համար. մետաղական սյուներ. զսպանակներ 
(երկաթեղեն իրեր). մետաղական հոլովակներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
մետաղական առաստաղներ. մետաղյա 
հատակներ. շինարարական մետաղական 
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ 
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական 
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կապար. ջրացատկի մետաղական 
աշտարակներ. դռան մետաղական բռնակներ. 
մետաղական գամեր. մետաղական դարբասներ, 
մետաղական ճակատամուտք, մետաղական 
լողաթներ. դռների մետաղական ժապավեններ. 
պողպատե տափակ նախապատրաստուկներ, 
դռան մետաղական սողնակներ. մետաղական 
օղակներ բանալիների համար. մետաղական 
հեռագրասյուներ. ցինկ. մետաղական հեծան-
ներ. լայնանիստ մետաղական հեծաններ. 
հավաքովի մետաղական հենահարթակներ. 
երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չարձակող 
ճանապարհային ոչ մեխանիկական. մետա-
ղական նշաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). փաթեթա-
վորման մետաղական տարողություններ. 
մետաղական պահեստարաններ. դռան 
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ 
մեխանիկական մետաղական ազդանշաններ. 
շարժական մետաղական ջերմոցներ. 
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մետաղական փականքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մետաղական նեցուկներ. 
մետաղական սահմանափակիչներ. մետա-
ղական բունկերներ. զանգուլակներ 
կենդանիների համար, զանգակներ կենդա-
նիների համար. զանգուլակեր, զանգեր, 
զանգակներ. մետաղալար զոդման համար. 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մետաղական 
կափույրներ. բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ 
(դյուրակիր). ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ. 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. սովորական մետաղներից 
պատրաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պպողպատե ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավորման 
համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 

տակառների մետաղական օղագոտիներ, 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական թասակներ 
շշերի համար, պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար, մետաղական կափարիչներ շշերի 
համար, շշերի մետաղյա կափարիչներ. 
մետաղական միջոցներ շշերի խցանափակման 
համար. մետաղական բռնակներ-սևեռակներ. 
կարծր եռակցման մետաղական ձողեր. կարծր 
եռակցման և զոդման մետաղական ձողեր. 
եռակցման ձողեր. մետաղական փոկեր բեռների 
տեղափոխման և բեռնման, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. առասաններ բեռ-
ները փոխադրելու համար. մետաղական 
կիսանդրիներ. լողափի մետաղական խցիկներ. 
ներկելու մետաղական խցիկներ. մետաղական 
ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական 
հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. 
մետաղական սեղմակներ ճոպանների, 
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների 
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
դռները բացելու ոչ էլեկտրական հարմա-
րանքներ. շինարարական մետաղական 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
ֆուրնիտուր դագաղների համար. մետաղական 
բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետաղական 
եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների համար. 
մետաղական հոդակապեր. շինարարական 
մետաղական հիմնակմախքներ. դռան 
մետաղական շրջանակներ. մետաղյա նյութեր 
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. 
ծխնելույզների մետաղական գլխանոցներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

116

ՄԱՍ 1

116

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

մետաղական ջրհորդաններ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական միջնապատեր. սյուների 
մետաղական պատյաններ նավթահորերի 
համար. մետաղական պահեստարաններ 
հեղուկ վառելիքի համար. շարժական 
կառուցվածքներ. լողուն մետաղական 
պահեստարաններ. մետաղական ճոպաններ. 
մետաղական քիվեր. քիվերի մետաղական 
բեկվածքներ, քիվերի մետաղական մոլդինգներ. 
մետաղական անկյունակներ. մետաղական 
պատուհաններ. դռների մետաղապատվածքներ. 
մետաղական անվիկներ բացովի դռների 
համար. մետաղական կափարիչներ 
դիտահորերի համար. մետաղական 
տանիքապատվածքեր. կեռեր հերձաքարն 
(շիֆերը) ամրացնելու համար (երկաթեղեն 
իրեր). հագուստի կախարանների մետաղյա 
կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձալար. 
մետաղական բաքեր. սանդուղքների 
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան 
մետաղական խողովակներ. ճկուն խողովակ-
ները փաթաթելու ոչ մեխանիկական 
թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչ 
հարմարանքներ անձեռոցիկների կամ 
սրբիչների համար. ջրմուղի խողովակների 
մետաղական փականներ. շինարարական 
մետաղական փայտամածներ. մետաղյա 
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական 
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. 
կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ խողովա-
կաշարի համար. մետաղական շրջանակներ 
գերեզմանների համար, մետաղական 
շրջանակներ մահարձանների համար. 
մետաղական ցանկապատեր, ճկուն 
խողովակները փաթաթելու մետաղական ոչ 
մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ 
պորտֆելների համար. մետաղական 
փականքներ պայուսակների համար. մետա-
ղական ֆուրնիտուր կահույքի համար. 
շինարարական մետաղական պանելներ. 
արձանիկներ սովորական մետաղներից. 

մետաղական ժապավենները ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետա-
ղական ձուլակաղապարներ. մետաղական 
տապանասալեր. մետաղյա մահարձաններ.
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի 
համար, գերեզմանների մետաղական 
կոթողներ, մետաղական հուշատախտակներ. 
բուխարիների մետաղական ցանցեր, 
վառարանների մետաղական ցանցեր. 
մետաղական կանգադարակներ տակառների 
համար. մետաղական ֆուրնիտուր 
մահճակալների համար, դռների մետաղյա 
պիտույքակազմեր. մետաղական փականներ 
բեռնարկղերի համար. կապկպելու մետաղական 
միջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային 
վթարային մետաղական ցանկապատեր. 
մետաղյա արկղիկեր. մետաղյա սնդուկներ. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ. 
մետաղական անվանատախտակներ. գրանց-
ման մետաղական համարանշաններ, համարի 
գրանցման մետաղական թիթեղներ. կերմետ-
ներ (խեցեղեն՝մետաղափոշուց և դժվարահալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ հայտա-
րարությունների համար. կառանման 
մետաղական տակառներ. ծխնելույզի 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ 
օդափոխիչ և օդիլավորակման հարմարանքների 
համար. մետաղական  նրբաթիթեղ  փաթաթման  
և  փաթեթավորման  համար. ոսկե զոդանյութ. 
ոչ մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. մետա-
ղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակաշարերի համար. ճնշումային 
մետաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի 
մետաղական խցիկներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղյա  
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ 
(անիվների բլոկավորման կալուններ). 
պողպատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան 
մետաղական ցանցեր. լեռնագնացների 
մետաղական կեռեր. երկաթե տակդիրներ 
բուխարիների վառելափայտի համար. 
թռչուններին վանող հողմային մետաղական 
սարքեր. մետաղական վանդակներ վայրի 
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գազանների համար. փոշենման մետաղներ. 
հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. կանաչով 
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական 
կառուցվածքներ). մետաղական ախոռներ. 
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի ոչ 
մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). մետաղական սկուտեղներ, 
փողոցի մետաղական ջրհորդաններ. 
պտուտակավոր մետաղական կափարիչներ 
շշերի համար. ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. ոչ 
էլեկտրական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական 
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի 
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական 
սալեր. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոգալվանական տարրերով ներկառուցված 
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական 
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիք ներ 
լոգարանների համար. տոպրակների 
մետաղական անշարժ բաշխիչներ շների 
մնացորդների համար. մետաղական կեռիկներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
հենարաններ. տանիքների մետաղական 
փորակավոր կղմինդրներ. մետաղական 
ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական 
պատվածքներ կառուցատարրերի համար. 
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող 
պողպատյա ձողեր. շերտահանված մետաղյա 
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղյա ձողեր. 
պայուսակների մետաղյա կախիչներ. մետաղյա 
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղյա 
պիտակներ, մետաղյա կանիստրներ 
(ջրամաններ). մետաղյա ցցեր բույսերի կամ 
ծառերի համար. մետաղյա դրոշակաձողեր 
(կառուցվածքներ). մետաղյա սեղմակներ 
պարկերը դրոշմելու համար. մետաղյա մեխեր 
կոշիկների համար. կոշիկների մետաղյա 
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի 
պահարաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
մետաղյա ձուլածոներ շինությունների համար. 
բուխարիների մետաղյա դարակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսված մետաղական թեք հարթակներ. 
սովորական մետաղներից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. մետաղյա 
զսպանակավոր դռներ. նավթի արտահոսքի 
համար մետաղյա բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա 

դրոշակաձողեր. մետաղյա խցաններ.
դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների). 

ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր 
ակվարիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապա-
րատներ ճնշման տակ գարեջրի մատուցման 
համար. չափաբերման մեքենաներ. ճանա-
պարհային գլդոններ. կարբյուրատորների 
սնիչներ. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
սարքեր. փոփոխական հոսանքի գեներա-
տորներ. փականներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև լիսեռներ. 
փոխհաղորդիչ լիսեռներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. ամբարձիչներ, 
բացա ռությամբ դահուկայինների. ամբարձիչ-
ներ (վերելակներ). խառնիչ մեքենաներ. 
ինքնայուղվող առանցքակալներ. գութաններ. 
շարժիչներ ինքնաթիռների համար. պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման օղեր 
(մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների խոզանակներ. 
ճանապարհներ նավող ինքնագնաց մեքենաներ. 
սղոցադազգահներ (մեքենաների մասեր). 
փոխակրիչների ժապավեններ. ժապավենային 
փոխակրիչներ. խնոցիներ. թմբկագլաններ 
(մեքենաներիմասեր). մեքենաների պատ-
յաններ. մեքենաների հենոցներ. աղացներ 
(մեքենաներ). կալսիչներ. քրքրիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). յուղ 
պատրաստող մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ հեծանիվների 
համար. միացման ձգաձողեր մեքենաների և 
շարժիչների համար. գնդիկավոր 
առանցքակալներ. բիտում արտադրելու 
մեքենաներ. հնձիչներ, խրձակապիչներ. կոճեր 
ջուլհակային մեքենաների համար. 
փայտամշակման հաստոցներ. ապարատներ 
գազավորված ըմպելիքների արտադրության 
համար. չոր խոտի հակերը կապկպելու սար քեր. 
կեղտորսիչներ (մեքենաներ). դիզելային 
շարժիչների նախագործարկային տաքացման 
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մոմեր. պարուրակահան հաստոցներ. լվացա-
մեքենաներ. շշալցման մեքենաներ. շշերը լվալու 
մեքենաներ. գարեջուր եփելու մեքենաներ. 
ասեղնագործական մեքենաների կլոր 
քարգահներ. խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ 
էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. կաբես-
տաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմներ). փոքր 
ավտոմատ խարիսխներ նավագնացության 
համար. մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). շարվածքային 
մեքենաներ (տպագրություն). ներարկիչներ 
շարժիչների համար. կարբյուրատորներ. 
ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդերքային 
մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի 
տուփեր (տպագրություն). խարամ մաղելու 
մեքենաներ. մոխիր մաղելու մեքենաներ. 
կաթնային զատիչներ. չորացնող մեքենաներ. 
յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). 
կենտրոնա խույս աղացներ. կենտրոնախույս 
պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը թեփա-
հանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. 
առանցքակալային հենարաններմեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. 
բեռնաթափման հարթակներ. հյուսող 
մեքենաների սայլակներ. խառատային հաս-
տոցներ. բազմաճախարակներ. գութանա-
խոփեր. պիտույքակազմեր մեքենաների 
շոգեկաթսաների համար. գինու մամլիչներ. 
սիգարետ պատրաստող մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ճկողմեքենաներ. փականագործի էլեկտրական 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաներ իհամար. հակադարձ կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. 
մեքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման տեղա-
կայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). պնդացնող միացումներ (շարժիչների 

մասեր). կորդ պատրաստող մեքենաներ. 
տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. 
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների)
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու 
համար. առանցքակալների ներդրակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական դանակներ. 
ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ 
կայանքներ. մաղեր, ամբարձիկներ 
(մեքենաներ), կաշի մշակող մեքենաներ. 
շարժիչների գլանների գլխիկներ. 
կուլտիվատորներ (մեքենաներ). մեքենաների 
գլաններ. տպագլաններ. գլոցահաստոնների 
գլանիկներ. տեսակավորիչ մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ինքնաբեռնաթփման բունկերներ (մեխա-
նիկական). կտրող մեքենաներ. օդազերծիչներ 
(գազազերծիչներ) սնուցող ջրի համար. 
ճիմահատիչներ. ճարպազերծման կայանքներ 
(մեքենաներ). մեկնասարքեր շարժիչների 
համար. ժանյակ հյուսող մեքենաներ. շոգու և 
յուղային փուլերի զատիչներ. մանրատիչներ 
(փխրիչներ). ռեդուկցիոն կափույրներ 
(մեքենայիմասեր). մեխանիկական կարժառներ. 
կաշի կտրող մեքենաներ, կաշի լրահղկող 
մեքենաներ. ցամաքուրդային մեքենաներ. 
հարդարիչ մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. 
ապարատներ գազավորված ջրերի 
արտադրության համար. հանքային ջրի 
արտադրության կայանքներ. ջրատա-
քացուցիչներ (մեքենաների մասեր). փառահան 
մեքենաներ. պարուրակահան հաստոցներ. 
կոթունազատիչներ (մեքենաներ). հատիկա-
մաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ. 
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ 
սարքեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի 
ագույցներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ներկման ապարատներ 
տպագրական մեքենաների համար. փաթաթող  
մեքենաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. կորզանա-
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հաստոններ. էքսկավատորներ. հանքահանման 
սարքեր. խոտաշրջիչներ. քարմաղներ 
(մեքենաներ կամ մեքենաների մասեր). հնձիչ 
մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). մանող մեքենաներ. 
ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. վերա-
մշակման մեքենաներ. կապիչներ (մեքենաների 
մասեր). կերամամլիչներ. ձուլամեքենաներ. 
գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների 
մասեր). գազերի սեղմման, ներծծման և 
տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. 
գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). գուդրոնա-
պատիչներ (մեքենաներ). հատիկների սեղմման, 
ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ. յուղման տուփեր (մեքենաների 
մասեր). յուղային պոմպեր. ծալքավորիչ 
մեքենաներ. դրոշմատպիչ մեքենաներ. 
փորագրման մեքենաներ. տանիքի կղմինդրեր 
կտրող մեքենաներ. մեքենաների ուղղորդիչ ներ. 
ծղոտահատ մեքենաներ. մսաղացներ 
(մեքենաներ). մանածագործական հաստոց-
ների ազբափայտեր. տափաներ. ոռոգիչներ 
(մեքենաներ). հիդրավլիկական տուրբիններ. 
մետաղական թերթերի վրա տպագրման 
մեքենաներ. տպագրական տպաձևեր. 
տպագրական մեքենաներ. տպագրական 
մամլիչներ. տպագրության լիսեռներ 
մեքենաների համար. կաթ մշակող մեքենաներ. 
ծղոտահատ մեքենաների դանակներ. մանածա-
գործական հաստոցների ազբիկներ. մեքենաներ 
սայրերը սրելու համար, մեքենաներ կտրիչները 
սրելուհամար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր). կտրիչների բռնիչներ 
(մեքենաների մասեր). գլոցահաստոններ. 
թթվածնային նիզակներ ջերմային հորատման 
համար (մեքենաներ). շուռտվիկներ 
(մեքենաների մասեր). ամանեղեն լվացող 
մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենիհամար). տրանս-
պորտային միջոցները լվանալու կայանքներ. 
կանխավճարով աշխատող լվացքի մեքենաներ. 
ամբարձիչ կայանքներ. սպիտակեղենի մզիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. քարշային 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շոգեմեքենաներ. հաստոց-
ներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման – 
բեռնաթափման  սարքեր. պոլիգրաֆիական 

ինքնադարսիչներ (թուղթ մատուցող 
հարմարանքներ). մուրճեր. կռաններ 
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. 
օդաճնշական մուրճեր. կռիչմուրճեր. կռաններ 
(ոչմեծչափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). 
շարժասարքեր. բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների շարժահաղորդակներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհանոցային 
էլեկտրական ջարդիչնեեր. դիաֆրագմաներ 
պոմպերի համար. թաղանթներ պոմպերի 
համար. մետաղամշակման հաստոցներ. 
մանածագործական մեքենաներ. ոլորող 
մեքենաներ. ջրաղացաքարեր. մանրիչ 
մեքենաներ. հորատներ լեռնագործական 
աշխատանքների համար. հանքաքար մշակելու 
մեքենաներ. հանքաքար մշակելու սարքա-
վորումներ. ալրաղաց մեքենաներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. հնձիչ-
խրձակապիչներ. հացահատիկահավաք 
կոմբայններ. վագոնաամբարձիչներ. ռեակտիվ 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. աղտոտումը կանխող 
սարքեր շարժիչների և մոտորների համար. 
շարժիչների մխոցներ. մեքենաների և 
շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձուլակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. կաղապարման մեքենաներ. 
ազատ ընթացքի անիվներ, բացառությամբ 
ցամաքային փոխադրամիջոցների համար 
օտագործվողների. մաքոքներ (մեքենաների 
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական 
բացիչներ. հացկտրողմեքենաներ. առանցքա-
կալատուփեր լիսեռների վզիկների համար 
(մեքենաներիմասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների 
առանցքակալներ. թուղթ արտադրելու 
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մեքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). թուղթ 
արտադրող մեքենաներ. փաթեթավորման 
մեքենաներ. խմորահունցիչ մեքենաներ. 
մակարոնեղեն արտադրելու մեքենաներ. 
ներկման մեքենաներ. ներկափոշեցրիչներ. 
հորատող մեքենաներ, ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. 
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). տպարանային մամլիչներ. 
պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև  
ամբարձիչներ. փոկանիվների շփափոկեր. 
էլեկտրամեխանիկական սարքեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մամլիչներ 
(արդյունաբերական մեքենաներ). ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). պուդլինգ-
ման (երկաթի ստացման) մեքենաներ. 
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր 
տեղադրելու մեքենաներ. քերաթափող 
մեքենաների ատամներ. մեխանիկական 
փոցխեր. խավավորման մեքենաներ. 
հղկահաստոցներ. կազմարարական արդյունա-
բերական մեքենաներ և սարքեր. արդուկիչ 
մեքենաներ. լցակարման մեքենաներ. 
զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական սարքեր վարագույրները 
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ. 
մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
մեքենաների անիվներ. մեքենաների 
թափանիվներ. անվիկավոր առանցքակալներ. 
առանցքակալի զատիչներ (գնդիկների 
բռնիչներ). ճանապարհաշինական մեքենաներ. 
սղոցներ (մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. 
շարժիչների շարժափոկեր. քաղհանիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ 
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական 
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմնացաններ 
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման ագրե-

գատներ. օդափուքսեր (մեքենայի մասեր). 
դարբնոցի փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ 
(մեքենաների մասեր). լցամեքենաներ. 
ստատորներ (մեքենաներիմասեր). ստերեոտիպ 
պատրաստող մեքենաներ. շաքար արտադրելու 
մեքենաներ. գերտաքացիչներ. մղիչներ. 
մեքենաների սեղաններ. հենոցների գոգնոցներ 
(մեքենաների մասեր). ներկիչ մեքենաներ. գզիչ 
մեքենաներ. հաստոցների հենոցներ (մեքենա-
ների մասեր). դարձյակներ (մեքենաների 
մասեր). կթի մեքենաներ. կթի մեքենաների 
բաժակներ. մեքենաների շարժահաղորդակներ. 
օդաճնշական կայանքներ խողովակաշարերի 
համար. փոխակրիչներ (մեքենաներ). հյուսվա-
ծա պատման մեքենաներ. կարապիկներ 
(վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ. 
տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. մեխանիկական թմբկա-
գլաններ ճկափողերի  համար. դեկելներ 
(տպագրական մեքենաների մասեր). 
տպագրական մեքենաներ. քամհարներ. 
շարժիչներ օդային բարձերով տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների օդափոխիչներ. 
ապակի մշակող մեքենաներ. մեքենաներ 
երկաթուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման)  
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու-
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդարտածծող սարքեր. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. նավային 
շարժիչներ. նավակային մոտորներ. քրքրիչ 
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). արգելակային մակադրակներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. արգելակի 
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կալուններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակման հատվա-
ծամասեր. բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր 
(մեքենաների մասեր). հենքակոճեր (մեքենա-
ների մասեր). փոխանցման տուփեր, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցնեի համար նախատեսվածների. շշերը 
խցաններով փակող մեքենաներ. շշերի 
կափարիչները փակող մեքենաներ. մեքենաներ 
շշերը հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա-
շարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. շոգեկաթսաների 
ծխնելույզներ. մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակներ). 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ). 
արդյունաբերական ռոբոտներ, էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար. զտիչ մեքենաների 
փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
փոխհաղորդման շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
շոգեմեքենաների կաթսաներ. մեքենաների 
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի 
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման մալուխներ. սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար. պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. 
սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման 
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ   ցամաքային 

տրանսպորտային  միջոցների  համար  նախա-
տեսվածների. էմուլսացման կենցաղային 
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
բաժանիչ սարքեր. գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). արտանետումային  
համակարգեր  շարժիչների  համար. էլեկտրա-
շարժիչներ, բացառությամբ ցամա քային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կռունկներ (ամբարձիչ և 
բեռնաբարձ մեխանիզմներ). բանջարեղեն և 
միրգ մաքրելու մեքենաներ. մեքենաներ 
բանջարեղեն տրորելու համար. 
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճա-
նակներ. զտիչներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). գութանավոր 
առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղային 
էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական 
շարժիչներ. լողացող կամ ցամաքային 
հորատման աշտարակներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենա-
ների, շարժիչների և մոտորների 
պնևմակառավարում. մոտորների և շարժիչների 
քարտերներ. խոհանոցային էլեկտրական 
պրոցեսորներ. սոսնձապատիչ էլեկտրական 
ատրճանակներ. ատրճանակներ (գործիքներ 
պայթուցիկ նյութերի օգտագործմամբ). 
ձկնորսական ցանցերը դուրս քաշելու 
մեքենաներ. համապիտանի  հոդակապեր 
(կարդանային հոդակապեր). դյուրակիր 
շոգեփայլարդիչներ (շոգեգլոցիչներ) 
գործվածքների համար, էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. արտանետման գազերի 
կատալիզային կերպափոխիչներ. վակուու մային 
զտման կենտրոնական կայանքներ. շղթա-
յական սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչհարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
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էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկական 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաներիմասեր). 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաներիմասեր). 
բարձր ճնշման տակ զտման ապարատներ. 
մեքենաներ մանածագործական արդյունա-
բերության համար. հաստոցներ մանածա-
գործական արդյունաբերության համար. 
արտանետման կարճախողովակներ շարժիչ-
ների համար. նավթազտման մեքենաներ. 
մեքենաներ փաթեթավորման համար. էլեկտրա-
հատակափայլիչներ. էլեկտրական սարքեր 
կոշիկները մաքրելու համար. ձյունամաքրիչ ներ. 
գազաեռակցման ապարատներ. գազա-
եռակցման հրածորաններ. գազային զոդիչներ. 
փոշեկուլների գլխադիրներ հոտավետ և 
ախտահանող նյութեր ցրցողելու համար. 
փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 
մեքենաներ. hեծանիվներ հավաքելու 
հաստոցներ. հեքենայացված կուլտիվատոր ներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). 
հիդրավլիկական սարքեր դռները բացելու  
համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի 
լծակներ. մեխանիկական կերամաններ 
կենդանիների համար. շարժվող հետիոտնային 
ուղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչների 
համար. օդաճնշական սարքեր դռները 
բացելուհամար. փոշեկուլների պարկեր. 
գազային զոդայրոցներ. հողմային տուրբիններ. 
արգելակի ճնշիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլոկտրոդներ 
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ 
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդման 
համար. ապարատներ էլեկտրաաղեղային 
հատման համար. զոդալամպեր. խաղողի 
մամլիչներ. օդամուղ մեքենաներ. մեքենաներ 
գալվանոպլաստիկայի համար. գալվանացման 
մեքենաներ. առևտրի ավտոմատներ, 
էլեկտրական սարքեր դռները փակելու համար. 

էլեկտրական սարքեր դռները բացելու համար. 
կառավարման սարքեր վերելակների համար. 
էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե 
փաթեթավորումների զոդման համար. վառելիք 
բաշխող պոմպեր տեխնիկական սպասարկման 
կայանների համար. ավտոմատ կարգավորվող 
վառելիքային պոմեր. պլաստմասսա վերա-
մշակելու մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար. 
հիդրավլիկական սարքեր պատուհանները 
բացելու համար. հիդրավլիկական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. հիդրավլիկական սարքեր դռները 
փակելու համար. օդաճնշական սարքեր դռները 
փակելու համար. օդաճնշական գլաններ. 
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ 
(մանրատիչներ). մեքենաներ մաղելու համար. 
շարժիչների հենարաններ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
մեխահանիչներ. փոշեկուլների խոզանակներ. 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ. էլեկտրական եզրակահատներ. 
մանրատող, ջարդող մեքենաներ. տոփանման 
մեքենաներ. ներծծող ծայրափողակներ 
փոշեկուլների համար. խողովակներ մաքրելու 
քերակներ. էլեկտրական հյութամզիչներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. 
կառավարման լծակներ՝ որպես մեքենայի 
մասեր, բացի խաղային մեքենաների համար 
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր  
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր 
մեքենաների և ապարատների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական  
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր հանքարդյունա-
բերական թրթուրավոր մեքենաների համար. 
ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր ձյուն մաքրող 
թրթուրավոր մեքենաների համար. յուղերի 
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար. գրիչներ 3d 
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տպագրման համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական բանջարա-
կտրատիչներ. 

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչ-
ներ (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարու-
րակիչ շաղափիչների երկարիչներ. մածկա-
թիակներ. գունադանակներ (գույները 
խառնելու). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). 
հյուսվածքապաստառներ պատրաստող մեքե-
նաներ. կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) 
(ձեռքի գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքիգործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքի շարժակով հորատներ. 
դուրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորելու 
համար. անասուններին խարանելու գործիքներ. 
անասուններին խուզելու դանակներ. մեծամեխի 
կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դուրեր. 
սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիք-
ներ). մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբունելիներ. 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
քլունգներ. խծուծմանդուրեր. գրչահատ 
դանակներ. քարի հետ  աշխատելու մուրճեր. 
նրբասղոցներ. քերադանակներ. երիթակների 
անցքահատներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
որսորդական դանակներ. ձեռքի սղոցների, 
մետաղասղոցների շրջանակներ. սղոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). կոշիկի կաղապարներ 
(ձեռքով կարելու համար). ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. սեղանի սպասք 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի գործիքներ). 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ. 
կացիններ. սեղանի պատառաքաղներ. ռան-

դաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
բանջարակտրատիչներ. եղունգների 
ունե լիներ եղունգների կծաքցաններ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. 
դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). գդալներ. շերեփներ 
(ձեռքի գործիքներ). ածելիներ սրելու փոկեր. 
գրունտը խտացնելու համար տոփաններ  
(ձեռքի գործիքներ). դրոշման  գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ֆրեզավորկտրիչներ 
(ձեռքիգործիքներ). թիակներ (այգեգործություն). 
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ. 
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու 
ձեռքի սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր). լայնակոկման 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). սրող 
գործիքներ. սրելու գործիքներ. սայրեր սրելու 
գործիքներ. գայլիկոնիչներ. թեփուկները 
հեռացնելու դանակներ. խոշոր մոլախոտերի 
կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. 
այգեգործական կոր մկրատներ. պատվաստման 
դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները 
հեռացնելու ունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքանդիչներ. 
հորատներ ատաղձագործական աշխա-
տանքների համար. դրոշմատպման 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման 
համար. ածելիների պատյաններ. խոռոչների 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոցխեր (՛ձեռքի գործիքներ). թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
էտելու մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. սրոցաքարեր գերանդիների համար. 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
ձեռքի ոչ էլեկտրական գանգրացնող 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. 
պայտելուդանակներ. բանջարեղեն մաքրելու 
դանակներ. փոխպատվաստման դանակներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

124

ՄԱՍ 1

124

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

(ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. 
բանջարեղեն կտրատելու հարմարանքներ. 
սակրեր (տապարներ). կտրատելու 
հարմարանքներ. կացնիկներ (ձեռքի 
գործիքներ). որսատեգեր (հարպուններ). 
ուրագներ (գործիքներ). քաղհանիչներ. 
ոստրեներ բացելու գործիքներ. միջատասպան 
նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ), 
ձեռքով կառավարվող այգե-բանջարանոցային 
գույք, պատվաստի դանակներ, ագույցներ 
ատաղձագործական կամ տակառագործական 
աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր. 
սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր). լծանակներ (դեկալծակներ). մաչետե. 
թակեր (ձեռքի գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). կռաններ. քարտաշի մուրճեր. 
հատիչներ. մետաղական ժապավենները ձգելու 
սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկավորդանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). դրամահավաք 
հարմարանքներ. սանդեր տրորելու համար 
(ձեռքի գործիքներ). պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. համարներ փորագրելու 
գործիքներ. եղունգների սղոցիկներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. 
որսատեգեր (հարպուններ) ձկնորսության 
համար. բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թակեր 
(ձեռքի  գործիքներ). ատրճանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ  խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. 
վառքի կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սղոցների շրջանակներ. 
գզող հարմարանքներ (ձեռքի գործիքներ). 
այգեգործական կոր դանակներ. մանգաղներ. 
հեղուկների պարզվածքազատման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրողառարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ(ձեռքի գործիքներ). 
ոչ էլեկտրական պտուտակահաններ. 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովիծայրեր 
(ձեռքի գործիքներ). խողովակներ կտրելու 

գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով կառա-
վարվող գյուղատնտեսական գործիքներ. 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. 
ճաշի արծաթե սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). փորիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). դանակներ. աքցաններ. 
ունելիներ. աքցաններ (ունելիներ). սրեր, 
թրեր, սուսերներ. թրադաշույններ. սուսերներ. 
սրեր (թրեր). ցցահար մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). տոմսերի դակիչներ. եղունգների 
էլեկտրական սղոցիկներ. եղունգները 
ողորկելու էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). անձնական օգտագործման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական մեքենաներ 
մազերը խուզելու համար. գյուղատնտեսական 
եղաններ(ձեռքի գործիքներ). եղունգներ 
կտրելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
գործիքներ. կենդանիներին խուզելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). խուզելու դանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). արդուկներ. զմռնիտե 
սկավառակներ. խարտոցներ(գործիքներ). 
անցքահան աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). 
մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքների 
հավաքակազմեր մատնահարդարման 
համար. ձեռքի ատրճանակներ մածիկներն 
արտաճզմելու համար. քաղհանիչներ 
խաղողի այգիները մշակելու համար (ձեռքի 
գործիքներ). քերակներ (ձեռքի գործիքներ). 
մսաղացներ (ձեռքի գործիքներ). քերաններ 
(ձեռքիգործիքներ). ականջ  դակելու գործիքներ. 
մազազրկման  էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. մամլակներ. ձեռքի պոմպեր*. 
դաշույններ. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ. 
պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ. 
պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ, 
լինգեր, ձու կտրելու ոչ էլեկտրական դանակներ. 
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար. թեք 
(անկյան տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. 
փոցխեր գոլֆի արահետները խնամելու համար. 
բուխարիների փուքսեր (ձեռքի գործիքներ). 
ապարատներ դաջվածքի համար. զմռնիտի 
խարտոցներ. ձգովի մետաղալար (ձեռքի 
գործիքներ). մեկուսիչ հանելու գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). էջատման մամլակներ 
(ձեռքի գործիք). ոչ էլեկտրական ատրճանակներ 
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կարի անթափանցիլիության համար. ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ կարերը խցելու 
համար. մետաղալարերի ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիք). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար. եզրակներ 
հատելու ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու  
ասեղներ. մածկիչներ նկարիչների համար. 
դուրեր քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ 
և դանակներ / սեղանի/. սեղանի մանկական 
գդալներ. սեղանի պատառաքաղներ և 
դանակներ. քերակներ դահուկների համար. 
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների 
մետաղական կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղականկոթեր. ձեռքով 
կառա վարվող պարուրաձև բանջարա-
կտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ դուրսհանովի սայրով. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր 
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը 
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող 
դանակներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. 
խոհանոցային մանդոլիններ. 

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազա-
խտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկա  թուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-

մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմա-
չափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ. 
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. 
ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. 
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական). 
դրամները հաշվելուև տեսակավորելու 
մեքենաներ. Բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղալուսա-
նկարչության համար. ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր. ուսուցման տեսալսողական միջոցներ. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների մեխանիզմներ. ժետոնով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. դողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ, հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր  ոսպնյակներ. 
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ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. սկավառակներ. 
լոգարիթմական  շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ. բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. փականջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնա ցույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայրու-
ղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 

վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, 
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորա-
նոթներ. թորանոթները պահող հարմարանք-
ներ. ուղղիչոսպնյակներ (օպտիկա). 
օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) (օպտիկա). 
տիեզերագրական գործիքներ. կոստյումներ 
ջրասուզակության համար. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. սահմանափակիչներ (էլեկտրա-
կանություն). խցակի վարդակներ (էլեկտրական 
միացումներ). խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացումներ). խցակի միացում-
ներ (էլեկտրական). հոսանքի ուղղիչներ. 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ. մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
սկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկտրա-
կան ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառավարա-
կետեր (էլեկտրականություն). չափակարկիններ. 
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր 
(ուժաչափներ). ջրի մակարդակի ցուցիչներ. 
հրշեջային փրկասանդուղքներ. բռնկումային 
լամպեր (լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
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մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական  ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղոր դիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու մեքենաներ և սարքեր. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
զտիչներ (լուսանկարչություն) լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. բարձր 
հաճախական ապարատուրա. հաճախա-
չափներ. հալունապահովիչներ. ռադիոսարքեր. 
գալենիտային բյուրեղներ (դետեկտորներ). 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ձեռնոցներ. ջրասուզակների ձեռնոցներ. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանող 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գազաանալիզարարներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր 
և գործիքներ. լուսանկարները  չորացնող 
սարքեր. լուսանկարչական փայլարկիչներ. 

քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղեր. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
պարուտակներ. փրկարարական սարքա-
վորումներ. հրշեջ ծայրապանակներ. հրշեջ 
ավտոմեքենաներ. հրշեջ պոմպեր. 
թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. քանակի 
ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արագաչափներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականություն). խարիսխներ (էլեկտրա-
կանություն). տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. հայելիներ զննման աշխատանքների 
համար. խոսակցական ապարատներ. 
լուսանկարչական թիթեղների տուփեր. 
կերպափոխիչներ (էլեկտրականություն). իոնա-
րարներ, բացառությամբ օդը մշակելու համար 
օգտագործվողների. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). 
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը 
շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնա խտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
ազդանշանային լապտերեր. լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակներ. 
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար. 
լագեր (չափիչ գործիքներ). խորաչափների 
գծեր. խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս 
արձակող ցուցանակներ. նեոնային 
խողովակներ ցուցանակների համար. ակնոցներ 
(օպտիկա). օպտիկական օկուլյարներով 
(ակնապակիներով) գործիքներ. օպտիկական 
մակարդակաչափներ. ակնոցների ապակիներ. 
օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. մաթեմա-
տիկական գործիքներ. կանխավճարով 
աշխատող մեխանիզմներ հեռուստացույցների 
համար. մեգաֆոններ. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. սնդիկային հարթա-
չափներ. արագություն չափող սարքեր 
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(լուսանկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. 
չափիչ գործիքներ. քանոններ. մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքիորոշ ման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիք ներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչու թյուն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե). կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապիազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնա պաշտ-
պանիչներ. հրաչափներ. ռադարներ. 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային 

միջոցների համար. ռենտգենյան ապարատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման 
(գեներացման) ապարատներ և տեղա-
կայանքներ. բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան խողովակներ. 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսային ապարատներ. 
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան 
ապարատներ. բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմա-
դրություններ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի 
զտման համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
ապարատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների կառավարման 
կամ ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ. խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
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հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). ճշգրիտ 
կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. 
մածուցիկաչափներ. էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար. լարման 
կարգավորիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագար-
կիչների ասեղները փոխարինելու համար. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն 
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանայի նսարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ. զումմերներ. բուսոլներ (կողմնացույց-
անկյունաչափներ). կողմնացույցներ. 
հակա մառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. դրամարկղային 
ապարատներ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ արդյունաբերական նպատակների 
համար. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական խտաչափներ. 
մագնիսական սկավառակներ. դիսկետներ. 
ընթերցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ. 
տեսագրման սարքեր. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 

հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լուսա-
նկարչություն). թորիչ ապարատներ գիտական 
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր. 
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների 
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ. 
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող 
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
ակուստիկական կապի սարքեր. կոմուտացման 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). ճնշամեղմման խցիկներ. 
կորակառուցիչներ. ստորջրյա սուզման 
դիմապանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. հրշեջ նավեր. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. սկավառակակիրներ 
սկավառակների ավտոմատ հերթափոխությամբ 
համակարգիչների համար. ծնկակալներ 
բանվորների համար. լուսավորության  
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). նշաններն ընթերցելու օպտիկական 
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սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական սկավառակներ. համակարգչային 
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
պատկերամուտներ (սարքավորանք 
տեղեկատվության մշակման համար). ծխի 
դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկ-
տրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա ռությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պար կու-
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակ ների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո  սխե մա ներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաներ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային)  
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. պաշտպա-
նական սաղավարտներ սպորտսմենների 
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչներ հետ 

աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների 
վահանլոհամար. խորջրյա զոնդեր. էլեկտրա-
ֆիկացված ցանկապատեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրա մագնիսական 
փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
պատյաննցուցիչներ. բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. դնթ-չիպեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր. լուսաֆորներ 
(ազդանշանային սարքավորումներ). անլար 
հավաքակազմեր  հեռախոսների համար. 
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
լաբորատորիայի հատուկ հագուստ. անհա-
տակա նացման  մագնիսական  ապա-
րանջաններ. տրանսպոնդերներ 
(հաղորդիչներ-պատաս  խանիչներ). ներ-
բեռնվող հնչյու  նային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող 
պատկերների ֆայլեր. մանե  կեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. հհդ (usb) 
ֆլեշ- կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի ապարատներ (gps). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(լադ). տրիոդներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչ ների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ. 
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ 
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քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ. 
լսա-տեսա սարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար. տեսա-դայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. հիշողության քարտեր տեսախաղերի 
սարքերի համար. զրահաբաճկոններ. արագա-
ցումաչափներ. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). փրկարար պարկուճներ 
բնական աղետների համար. համակարգչային 
սարքավորումներ. արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար. 
շարժական հեռախոսներ. բջջային 
հեռախոսներ. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. թվային ստորագրություն. 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. 
հակահրդեհային ապարատներ. համա-
կարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար[pda]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի  վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրա կան 
տրանսպորտային միջոցների համար  լիցքա-
վորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին 
տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկ-
տրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 

երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
t – աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(աթօ). համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. 
արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների ուսուց-
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. 
հեռահաղորդակցային ապարատներ ոսկեր-
չական զարդերի տեսքով. վրան կրովի 
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների 
ցուցասարքեր. մագնիսա-ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի (մռտ) ապարատներ  ոչ 
բժշկական նպատակների համար. 
փրկարարական լազերային ազդանշանային 
լույսեր. 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
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գեներատորներ. ացետիլային լամպեր. 
օդաքաշթասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման 
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցոլալապտերներ 
մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու 
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական 
բաղնիքների համար. սարքավորանք 
լոգարանների համար. ջեռուցիչներ վաննա-
ների համար. սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար. 
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. 
լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. 
այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ 
հեծանիվների համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման 
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ 
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական 
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա-
րաններ հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյունա-
բերության համար. խոնավաչափներ. այրոցներ. 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար. 
կաթսաներ լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ-
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսա պատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 

շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման տեղա-
կայանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական  ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակի. լամպերի խողովակներ. ծխնելույզների 
ծխանցքեր. ծխանցքերի սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. զուգա-
րաններ. սառցարանային ապարատներ. 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սալօջախներ սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ. ապա-
րատներ ախտահանման համար. ծովային ջրի 
աղազրկման տեղակայանքներ. ապարատներ 
չորացման համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ 
սառեցնելու ապարատներ. թորման 
ապարատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. 
տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար. 
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման 
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տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. լուսավորման սարքեր և տեղա-
կայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման 
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի 
զտմանսարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու 
համար. գոլոշիարարներ. վառարաններ 
(ջեռուցիչ սարքեր). էլեկտրական լամպերի 
թելեր. զտիչներ խմելու ջրի համար. կերոններ. 
շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). 
գազայրոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված 
լամպեր. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր 
օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ  (վառարաններ). ապարատներ 
օդիկամջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո-
վակներ լուսավորման համար. մագնեզիումային 
թելեր լուսավորման սարքերի համար. 
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների 
դանդաղարարների համար. կափույրներ 
պահեստարաններում մակարդակի կարգա-

վորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված տեղա-
կայանքներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների  
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների  կամ գազամուղների համար, 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդափո-
խության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). զուգարանակոնքեր. նստոցներ 
զուգարանների համար. լուսամփոփներ. 
լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ 
ծորակներ ջրատար խողովակների համար. 
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ 
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գազամուղների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ ջրմուղային 
սարքավորումների համար. շոգու կուտակիչներ. 
տեղակայանքներ և ապարատներ ջուրը 
փափկացնելու համար. օդաքաշ լաբորատոր 
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ. 
սպիրտայրոցներ. բենզինային այրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների ապակիների 
տաքա ցուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների 
համար. ջրամատակարարման համակարգերի 
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի  էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կարգա-
վորիչ պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. հատակադիր 
լուսատուներ. շոգեկաթսաների ջերմա-
խողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ). 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային 
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի 
վառարաններ. ապարատներ արևայրուքի 
համար (սոլյարիումներ). ջրթողներ 
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ 
կաթսաների համար. սառնարաններ. 
հոտազերծման սարքեր. բացառությամբ 
անձնական օգտագործման համար 
նախատեսվածների. ջրառու սարքեր. յուղերի 
զտմանսարքեր. սարքեր ծխահարման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող 
վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի 
ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգարաններ 
(անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. էլեկտրական 
շիկացման թելիկներ. գազապաղիչներ 
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). 
սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի  
համար. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջերմակներ. էլեկտրական 
թեյամաններ. ջերմակեր անկողնու համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ. բացա-

ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ 
ակվարիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ ակվա-
րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ. ընդարձակման բաքեր 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծ 
սենյակներ  (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր-
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու 
սարքեր. լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. 
սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 
ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք 
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և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառարանների 
համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող 
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
մեքենաներ. 

դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ 
թաղանթանյութ. ակրիլային խեժեր. 
կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ 
վարագույրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե 
հերձաքար. ջրցանման ճկափողեր. 
ձայնամեկուսիչ նյութեր. անջրանցիկ խտարար 
օղակներ. բալատա. անջրանցիկ խցվածքներ. 
ռետինե խցվածքներ բանկաների համար. 
ճեղքերի խցանիչ միջադիրներ. խցկանյութեր 
ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյութեր 
հերմետիկացման համար. ջերմամեկուսիչ 
նյութեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ. ռետինե խցաններ. ռետինե 
կափույրներ. սինթետիկ կաուչուկ. ճկունոչ 
մետաղական խողովակներ. մեկուսիչ 
նյութեր. ջերմային ճառագայթումը կասեցնող 
նյութեր. խողովակներ մանածագործվածքից. 
ջերմամեկուսիչ նյութեր կաթսաների համար. 
թուղթ էլեկտրական կոնդենսատորների համար. 
խցանիչ միջադիրներ խողովակների համար. 
ռետինաքուղեր. բամբակ խծուծման համար. 
միջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ 
(մեկուսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ. 
ձայնամեկուսիչ պատվածքներ կեղևից. 
առաձգական թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. մակադրակներ 
կցորդիչների համար. խծուծման նյութեր. 
միջադիրներ ջերմային ընդարձակման 
ազդազերծման (կոմպենսացման) համար. 
քիմիական բաղադրություններ հոսա-
կորուստները վերացնելու համար. միջադիրներ. 
ասբեստաթաղիք. մեկուսացման թաղիք. 
ռետինացված (վուլկանացված) թելք. զոդման 
պլաստմասսայե թելեր. մասնակի մշակված 
նյութեր արգելակային միջադիրների համար. 
մեկուսիչ ձեռնոցներ. գուտապերչ. մեկուսիչ 
յուղեր տրանսֆորմատորների համար. մեկուսիչ 
յուղեր. ցելոֆանի թերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսաթուղթ. մեկուսիչ 

գործվածքներ. մեկուսիչ լաքեր. մեկուսիչ 
բաղադրություններ շենքերը խոնավությունից 
պաշտպանելու համար. մետաղական մեկուսիչ 
նրբաթիթեղ. մեկուսիչ ներկեր. մեկուսիչ 
խարամաբամբակ. հանքային բամբակ 
(մեկուսիչ). մեկուսիչ ապակե բամբակ. 
լատեքս (կաուչուկ). կոպիտ պաստառից 
ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների ոչ 
մետաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ 
մեքենաների մասերը պաշտպանելու համար. 
խտացնող հերմետիկ նյութեր միացքների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
փայլար. ասբեստաթուղթ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ, բացառությամբ փաթեթվածքի 
համար օգտագործվողների. ոչ մետաղական 
միացքներ ճկուն խողովակների համար. 
միակցիչ խողովակներ տրանսպորտային 
միջոցների ջերմափոխանակիչների համար. 
սինթետիկ խեժեր. կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև 
միջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված 
(վուլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ 
(ծրարներ, փաթեթներ) փաթեթավորման 
համար. ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե 
գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. 
ասբեստե խծուծվածք. կափույրներ բնական 
կաուչուկից կամ ռետինացված (վուլկանացված) 
թելքից. վիսկոզայինթերթեր, բացառությամբ 
փաթեթվածքայինի. մեկուսիչներ երկա թ-
ուղիների համար. կպչուն ժապավեններ, 
բացառությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի 
կամ կենցաղայինի. ոչ մետաղական ամրաններ 
սեղմած օդը առբերելու համար. ասբեստային 
ստվարաթուղթ. ասբեստաթելք. ամրանավորող 
ոչ մետաղական նյութեր խողովակների 
համար. ասբեստ. ինքնասոսնձվող 
ժապավեններ, բացառությամբ բժշկականի, 
գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե 
սահմանափակիչներ. մալուխային մեկուսիչներ. 
ռետինե թելեր ոչ մանածագործական 
նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. 
մեկուսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. մեկուսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. 
ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. պլաստ-
մասսայե թելքեր, բացառությամբ մանածա-
գործվածքայինի. մեկուսիչ ապակեթելք. 
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գործվածքներ ապակե թելքից մեկուսացման 
համար. պլաստմասսայե թելեր ոչ 
մանածագործական նպատակների համար. 
զտող նյութեր (փրփրուն, մասնակի մշակված, 
կամ պլաստիկ թաղանթներ). մեկուսիչ 
ժապավեններ. ջրի մակերևույթի աղտոտումը 
խոչընդոտող լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր 
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնելու 
համար. մեկուսիչ ծեփոններ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ գյուղատնտեսական նպա-
տակների համար. ծաղկակալիչներ 
փրփրանյութից (կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ 
կաուչուկ. կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. 
անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. 
հերմետիկացնող կպչուն ժապավեններ. 
դռների կաուչուկից սահմանափակիչներ. 
պատուհանների կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. ոչ մետաղական ճկուն խողո-
վակները միացնող հարմարակցիչներ. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին 
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. 

դաս 19. հայտարարությունների ոչ 
մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալեբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. 
արծաթաբեր ավազ. բրուտակավ. հրահեստ 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
զարդաճաղեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. մասնակի մշակված անտա-
ռանյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. 
ատաղձափայտ. սղոցված անտառանյութ. 
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. 
միաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի 
փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 

շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. շինարա-
րական թուղթ. շինարարական ապակի. ոչ 
մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական 
ծեփածոզարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական կցվանքային մակադրակներ 
տանիքների ջրամեկուսացման համար. ոչ 
մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. 
տանիքապատվածքներ(ոչ մետաղական). 
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի 
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. ոչ մետաղական լաստակներ. 
բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ մետաղական 
կառուցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար. խողովակաշարերի ոչ մետաղական 
ճյուղավորումներ. գերեզմանների ոչ 
մետաղական շրջանակներ. բիտումե 
տանիքապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ 
մետաղականգոմեր. ոչ մետաղական 
հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ 
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ 
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մետաղական). թաղիք շինարարության համար. 
լցակաղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ 
վառարանների համար. ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. քար. պատուհանի 
շինարարական հայելապակի. կավ. 
քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակ-
ներ. արտաքին շերտափեղկեր. բացառությամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. 
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 
մետաղական). կապակցող նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների 
վերանորոգման համար. մամլած խցան 
շինարարության համար. մանրահատակ. ոչ 
մետաղական սանդղահեծաններ (աստի-
ճանների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ 
մետաղական միջակապեր. ճանապարհային 
լուսատու պատվածքներ. ճանապարհային 
«մակադամ» տեսակի խճային պատվածքներ. 
ոչ մետաղական հուշարձաններ. մագնեզիական 
ցեմենտ. շարժական ոչ մետաղական 
կառուցվածքներ. մարմար. հատիկավոր 
ապակի ճանապարհների գծանշման համար. 
արհեստական նյութերից թերթեր և 
ժապավեններ ճանապարհների գծանշման 
համար. ոչ մետաղական ծածկարաններ 
(կառուցվածքներ). ոչ մետաղական 
կայմասյուներ. կաղնետակառատախտակ. 
շինարարական խճանկարներ. կաղապարվող 
փայտանյութ. ոչ մետաղական ծեփածո զարդեր 
շինարարության համար. ոչ մետաղական 
բեկվածքներ շինարարության համար. 
քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ 
մետաղական երեսապատվածքներ շինա-
րարության համար. ջրամեկուսացման ոչ 
մետաղական մակադրակներ շինարարության 
համար. ձիթակն շինարարական նպատակների 
համար. ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական ցանկապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ագույցային ոչ մետաղական 
ցցեր. ազդանշանային ոչ մետաղական. ոչ 
լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ. 
պատերի ոչ մետաղական շինարարական 

երեսվածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ 
մետաղական. թառեր. շինարարական քար. 
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. 
շիրմաքարեր. տուֆ. քարից պատրաստված 
իրեր. ոչ մետաղական հատակներ. ոչ 
մետաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ. 
շրիշակներ շինարարության համար. ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղականկղմինդր տանիքի 
համար. ջրացատկի ոչ մետաղական 
աշտարակներ. ցատկահարթակներ. ոչ 
մետաղական դարպասներ. դռների ոչ 
մետաղական լողաթներ. դռների ոչ մետաղական 
փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյուներ. ոչ 
մետաղական հավանոցներ. ոչ մետաղական 
չորսուներ. հավաքովի ոչ մետաղական 
հարթակներ. քարե տարողություններ. նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների համար. 
դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ 
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական 
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ 
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, 
բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից. բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր.  
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարության համար. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի 
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձա-
գործական աշխատանքների համար). քսիլոլիթ 
(արհեստական շինանյութ). կառանման ոչ 
մետաղական ճոպանասյուներ. լողուն 
նավամատույցներ նավերի կառանման համար. 
պատերի պատվածքի ոչ մետաղական 
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պանելներ. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. ամրանավոր ածապակի. գեղար-
վեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ 
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ 
լուսատու ազդալողաններ. լողավազաններ 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ 
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվների 
կայանման համար. ճանապարհային քարե 
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի 
զանգվածից շինարարության համար. 
կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով 
ներկելուոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական սյուներ. լուսամուտի ոչ 
մետաղական շրջանակ. դռանարմատուր (ոչ 
մետաղական). ոչ մետաղական հիմնա-
կմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար. 
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ. 
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ 
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ 
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ 
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների 
երկարիչներ (ոչ մետաղական). ծխնելույզներ (ոչ 
մետաղական). սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար (ոչ մետաղական). 
ցամաքուրդային ոչ մետաղական խողովակներ. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. սանդուղքներ ոչ 
մետաղական. շինարարական ոչ մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. մահարձաններ (ոչ մետաղական). 
գերեզմանի ոչ մետաղական քարակոթողներ. 
ճանապարհային ոչ մետաղական վթարային 
պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ 
աղյուսից. եռակալված եղեգասեղմիչներ 
(շինանյութ). ճնշումայինոչ մետաղական 
խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիումների 
համար. ավազ ակվարիումների համար. ոչ 
մետաղական խողովակներ օդափոխման 
տեղակայանքների և օդորակիչների համար. 
գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր 
(շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետաղական 
ցանցեր. արեգակնային տարրերով 

ներկառուցված ոչ մետաղական տանիքա-
պատվածք. ոչ մետաղական երեսարկներ. 
հրահեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. 
հավաքովի ոչ մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (փողոցի). ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե հատակա-
պատվածքներ. ոչ մետաղական հախճա-
սալիկներ հատակների համար. ակոսավոր. ոչ 
մետաղական կղմինդր տանիքի համար. ոչ 
մետաղական սալիկներ պատերը 
երեսապատելու համար. ոչ մետաղական 
սալիկներ շինարարության համար. վանակն 
(թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական 
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի 
շենքերի համար. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական սյուներ. կառուցվածքների համար 
ոչ մետաղական բարձակներ. կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական երեսա-
պատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ 
լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե 
նեցուկներ շենքերի սեյսմամեկուսացման 
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ. 
դրոշակների ոչ մետաղական կոթեր 
(կառուցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ 
մետաղական դռներ. 

դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարա-
րությունների տախտակներ. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ. 
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելա-
թախտեր տնային կենդանիների համար. բներ 
տնային կենդանիների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. իրեր 
կենդանիների ճանկերից. օղեր վարագույրների 
համար. արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). 
պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ 
խողովակների համար. փայտե տակառներ 
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր 
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի 
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ 
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ 
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի, 
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

139

ՄԱՍ 1

139

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ 
կեղևից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի 
համար. քարգահներ ասեղնագործության 
համար. շրջանակներ կապրոնամազը 
խոզանակների վրա նստեցնելու համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար. 
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ. 
պառկելաթոռներ. գլխակալներ (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռնման 
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ 
մետաղական եզրաչափքեր երկաթուղիների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ 
հագուստի համար. դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար. բազկաթոռներ. 
մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի տարողու-
թյուններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). լողուն ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ 
մետաղական սկուտեղներ. իրեր չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. 
անկողնային պարագաներ. բացառությամբ 
սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակ-
ներ. կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար, ոչ մետաղական մեծ 
անոթներ հեղուկների համար. սպասարկման 
սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար. 
բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. 
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. 
իրեր կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների 
փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամնավի 

շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. ձողիկներ աստի-
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար. 
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ 
տնային թռչունների համար. ոչ էլեկտրական 
հովհարներ. ոչ մետաղական փականակներ 
տարողությունների համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր կահույքի համար. ծաղկարկղեր 
(կահույք). Տակդիրներ ծաղկամանների համար. 
վանդակացանցեր անասնակերի համար. 
կանգնակներ հրացանների համար. ոչ 
մետաղական մեծ տակառատարաներ. ոչ 
մետաղական հենակներ (նեցուկներ) 
տակառների համար. անվիկներ վարագույրների 
համար. պահարաններ սննդամթերքի համար. 
ոչ մետաղական ֆուրնիտուր պատուհանների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր 
մահճակալների համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր դռների համար. միս կտրատելու 
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի 
և ճենապակի տեղափոխելու համար. 
համարների գրանցման ոչ մետաղական 
թիթեղներ. հանդերձարաններ (զգեստա-
պահարաններ). իրեր չմշակված կամ մասնակի 
մշակված փղոսկրից. մետաղական կահույք. 
իրեր ռատանգյան արմավենուց. ցուցա-
սեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի գալարա-
վարագույրներ շերտաձողիկներից. լվացա-
րանների սեղաններ (կահույք). 
հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ մետա-
ղական անիվներ մահճակալների համար. ոչ 
մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
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մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-, բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ փեթակ-
ների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ-
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 

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

կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառության անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստիկից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի 
արտահոսքի համար ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ ոչ 
բժշկական նպատակներով. ճամբարային 
(տուրիստական) ներքնակներ. տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված 
պլաստմասսայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
Խցաններ ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 

դաս 27. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար. գորգեր լոգասենյակների 
համար. պատվածքներ հատակների 
համար. արհեստական սիզամարգեր. 
մարմնամարզական փռոցներ. խսիրներ. 
պաստառներ. դռան առաջի ուղեգորգեր 
ոտքերը մաքրելու համար. եղեգից 
պատրաստված խսիրներ. գորգեր 
ավտոմեքենաների համար. գորգեր. սահելը 
խոչընդոտող գորգեր. երեսպատման կամ 
պաստառապատման ոչ մանածագործական 
նյութեր. ոչ մանածագործական գորգեր 
(պատի պաստառներ). լինօլեում. հարթակներ 
գորգածածկույթների համար. հատակի 
վինիլային պատվածքներ. հյուսված պարանից 
փսիաթներ դահուկային լեռնալանջերի համար. 
մանածագործական պաստառներ. հատակի 
հրակայուն գորգեր բուխարու և խորովածի 
մանղալների համար. գորգեր յոգայով 
զբաղվելու համար. 
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դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րական գործառնությունների մասին. 
հայ  տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային  
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական  գրքերի  
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն  գործարարության կազմա-
կերպման  և  կառավարման  հարցերով. 
խորհրդատվություն  աշխատակիցների  
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փոր-
ձա քննական ծառայություններ. աճուրդային  
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային  գործունեության  գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային  տեքստերի  հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների  
գրառում  (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի  ձևավորում. գովազդային  
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն  գործարարության կառա-
վարման  հարցերով. մանեկենների  ծառա-
յություններ ապրանքները  գովազդելու  կամ  

խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական  
խորհրդատվություն  գործարարության  ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների  կազմակերպում  առևտրային  
կամ  գովազդային  նպատակներով. գործնա-
կան  տեղեկատվություն. հասարակա-
կան  կարծիքի  հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի  նախապատրաստում. 
աշխատակիցների  հաստիքների  համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու  հետ  
կապված ծառայություններ. տարածքների  
վարձակալում  գովազդի  տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային  հայտարարագրերի  կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի  
բաժանորդագրության  կազմակերպում  
երրորդ  անձանց  համար. գովազդ փոստով. 
հյուրա նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող  սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ  գովազդ  համա-
կարգչային  ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և, ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում 
երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. հոգեբանական  տեստավորում  
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման 
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. հեռահաղորդակցական  
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ծառայությունների  բաժանորդագրում  երրորդ  
անձանց  համար. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային  տեքստերի  խմբագրում. 
վիճակագրական  տվյալների  հավաքում  և  
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
հեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների  մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար  և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային  միջնորդություն 
(ծառայություն), արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար  
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 

նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների  տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր-
ման. կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի   
ընտրության հարցում բիզնես- ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի  արտա-
դրություն. հասարակության հետ  
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն  
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար  
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. 
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դաս 37. կահույքի  խնամք. լուսանկարչա-
կան ապարատների վերանորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների  վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղա դրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման  
սարքավորումների  տեղադրում  և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում. 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հեր-
մետիկացում. էքսկավատորների  վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպա-
սարկում. վառարանների տեղադրում և 
վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. ոռոգման սարքավորումների 

տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգումև տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական  աշխատանքներ. կահույքի 
վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների  կառուցում. Հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների  վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում, Կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. սպիտակեղենի արդուկում. 
կրկնական անագապատում` կլայեկում. 
գամում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. հեռախոսների 
տեղադրում և վերանորոգում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում. 
լաքապատում. տրանսպորտային  միջոցների  
մաքրում. վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական,  ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
Աղյուսի շարում. ձևավոր  սպիտակեղենի  
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն  
շինարարության  հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում)  (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
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կրպակների և տաղավարների կառուցում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում 
և վերանորոգում. էլեկտրական սարքավորում-
ների աշխատանքում խանգարումների 
վերացում. ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում. ամբողջովին 
կամ մասնակի մաշված մեքենաների 
վերականգնում. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում). 
փողոցները մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
տանիքածածկային աշխատանքներ. 
արհես տական ձյան ծածկույթ ստեղծելու 
ծառայություններ. փողոցների մաքրում. 
անվտանգության կողպեքների վերանորո-
գում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վերականգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում. տեղադրում. 
բժշկական գործիքների ախտահանում. 
հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառայություն-
ներ. վնաստուների դեմ պայքարի 
ծառայու թյուններ, բացառությամբ գյուղատնտե-
սա կան, ակվակուլտուրայի, այգեգործական 
և անտառային տնտեսության. ամանեղեն 
լվանալու մեքենաների վարձույթ. ամանեղեն 
չորացնելու մեքենաների վարձույթ. 

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառայու-
թյուններ  քիմիայի  բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի  բնագավառում. 
խորհրդատվություն  ճարտարապետության  
հարցերով. հատակագծերի  մշակում շինա-
րարության բնագավառում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկո-

ղություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի  հանքավայրերի  
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու թա բանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
նավթի հանքավայրերի հետախուզում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). հետազոտություն-
ներ մեխանիկայի բնագավառում. 
մանածա գործական արտադրանքի  
փոր ձար   կումներ. երկրաբանական  
հետախուզում. հետազոտություններ  երկրա-
բանության  բնագավառում. արվեստի  
ստեղծագործությունների  իսկության  որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային  
ապահովման  մշակում. ծրագրային  ապահովման  
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի  հսկողություն. ծրագրային  ապահովման  
վարձույթ. նոր  արտադրատեսակների  
հետազոտություն  և  մշակում  երրորդ  անձանց  
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային  տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային  ապահովման  սպասար-
կում. համակարգչային համակար գերի 
վերլու ծություն. հետազոտություններ 
կենսա բանության  բնագավառում. 
քաղաք  ների  հատակագծերի  կազմում. 
ճարտարատեխնիկական փորձաքննություն. 
համակարգչային  համակարգերի  նախա-
գծում. ավտոմոբիլային  տրանսպորտի  
տեխնիկական  վերահսկողություն. համա-
կարգչային  ծրագրերի  բազմացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում(վեբ-
սայթերի). համակարգչային ծրագրային 
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ապահովման     տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրա գրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն  
ծրագրային  ապահովման  հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի  խնայողության  
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա  
միջավայրի  պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի  թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների  կրճատման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային  
հեռապատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 

բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի  տեղեկատվական կատա-
լոգների ստեղծում և մշակում երրորդ 
անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն  համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների կոտր 
անքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի  միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. վարկային 
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
խարդախությունները հայտնաբերելու համար. 
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային 
ապահովման հրատարակման շրջանակներում. 
հարթակ որպես ծառայություն (PAAS): 

____________________

(210) 20181133
(220) 17.07.2018
(730)  Արամ Անուշավանի Աթայան, Երևան, 
Մառի 14, բն. 33, AM 
(540)  

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ

____________________

(210) 20181135
(220) 17.07.2018
(730)  «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
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(540)  

(511) 
դաս 41. ակումբների ծառայություններ 

(զվարճություն կամ կրթություն). գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. կարաոկե ծառայություններ. 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20181142
(220) 18.07.2018
(730)  Տիգրան Սմբատյան, Երևան, Աբովյան 
13, բն. 11, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 

առևտրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի 
առաքում. փաստաթղթերի վերարտադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 

գործակալությունների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. գովազդ 
փոստով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով». գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբկայքերի ցանկի տրամադրում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. արտաքին գովազդ:   

____________________

(210) 20181143
(220) 18.07.2018
(730)  Տիգրան Սմբատյան, Երևան, Աբովյան 
13, բն. 11, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 

առևտրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի 
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առաքում. փաստաթղթերի վերարտադրում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ.  ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. գովազդ 
փոստով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով». գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբկայքերի ցանկի տրամադրում.  
գովազդային սցենարների տեքստերի 
կազմում. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. արտաքին գովազդ:   

____________________

(210) 20181144
(220) 18.07.2018
(730)  «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540)  

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի ապահովում. առաքում. 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181145
(220) 18.07.2018
(730)  «Փաշինյան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
48/1, AM 
(540)  

(511) 
դաս 33.անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20181146
(220) 18.07.2018
(730)  «Փաշինյան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
48/1, AM 
(540)  

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20181147
(220) 18.07.2018
(730)  Արման Չանդոյան, Երևան, Սարի թաղի 5 
փողոց, 9 տուն, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. հագուստի և կոշիկի մանրածախ 

վաճառք:
____________________

(210) 20181148
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 

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

____________________

(210) 20181150
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20181151
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20181152
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20181153
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  



ԳՅՈՒՏԵՐ

151

ՄԱՍ 1

151

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20181154
(220) 18.07.2018
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 

սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր եւ դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի:

____________________

(210) 20181157
(220) 19.07.2018
(730)  Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(540)  

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

____________________

(210) 20181158
(220) 19.07.2018
(730)  Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(540)  

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

____________________
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(210) 20181159
(220) 19.07.2018
(730)  Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(540)  

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. 

կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20181160
(220) 19.07.2018
(730)  «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(540)  

(511) 
դաս 30. մակարոնեղեն. նշով խմոր. 

հրուշակեղեն նոր տարվա տոնա ծառերը 
զարդարելու համար. սրճային բուրա-
վետարարներ. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. համեմանք. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. թխվածքաբլիթ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ.  վաֆլիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ. թեյ. շոկոլադ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ 
(սոուս). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. խմորիչներ. 
մակարուն (նշով թխվածք). մակարոններ. ոսկե 
օշարակ կերամափի օշարակ. մեղր. մանանեխ. 
լապշա (արիշտա). պաստեղներ. բրինձ. 
սոուսներ. սպիտակաձավար. սպագետի. 
վերմիշել. կուսկուս. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. սոյայի սոուս. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 

թաբուլե. հալվա. մսային թանձր ամոքանք. 
միսո (համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի ձավար. կերակրի սոդա. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). շոկոլադային մուսեր.  
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային 
խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. պեստո 
(սոուս). սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. ագավայի օշարակ. 
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն . զեֆիր (հրուշակեղեն).

____________________

(210) 20181163
(220) 19.07.2018
(730)  Դավիթ Շուշանյան, Երևան, Ջիվանու 3ա, 
AM 
(540)  

(511) 
դաս 37. գորգերի լվացման ծառայություն:

____________________

(210) 20181164
(220) 19.07.2018
(730)  Ցայնյաո Սմարթ Լոջիսթիքս Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, KY 
(540)  
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(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգչային տպիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. դրամ-
ները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գործիք-
ներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործ-
ընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. հակահրդեհային 
ապարատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտ-
ներ. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. կենսաչիպեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների 
փակման համար. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչներ). 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 

ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային ապա-
հովում. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
տպագրական հրատարակություններ. 
փաթեթա վորման թուղթ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. գրենա-
կան պիտույքներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
գրքեր. աշխարհագրական քարտեզներ. 
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ամսագրեր 
(պարբերական). տեղեկագրեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալների էլեկտրո-
նային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. առևտրային 
աուդիտ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. աշխատանքի վարձելու գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
վաճառա սեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
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դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. գրանցա մատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
տվյալներ գործարարական գործառնություն-
ների մասին. առևտրային տեղեկատվության 
գործա կալությունների ծառայություն-
ներ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմա կերպման և կառավարման հար-
ցերով. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահա տում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. խորհրդա տվություն գործա  րա րության 
կազմակերպման հարցերով. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմա լացում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառա վարման 
հարցերով. շուկայագիտական (մարքեթին-
գային) հետա զոտություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործա րարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
առևտրակա   ն ցուցահանդես ների    կազ-
մա կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպա տակ ներով. գների համեմատման ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում 

տեղեկատվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. 
խնամակալական ծառայություններ. վար-
կավորում գրավի դիմաց.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. 
հաղորդա գրությունների փոխանցում. համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ). ինտերնետին հեռահա-
ղորդակցական միացման ապահովում. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում. ինտեր-
նետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություն-
ներ տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների առաքում. տրանս-
պորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն. պահեստների 
վարձույթ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. տեղեկատվություն պահեստ-
ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերում. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. էներգիայի 
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բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների 
կառավարում. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ. 

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայու թյուններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարապետական ծառայություններ. 
հագուստի մոդելավորում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապա հով-
ման արդիականացում. ծրագրային ապա հով ման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 

ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. «ամպային» տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ. տվյալների 
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպա-
փոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն տվյալ-
ների անվտանգության հարցերով. խորհրդա-
տվություն տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար։

____________________

(210) 20181165
(220) 19.07.2018
(730)  Ցայնյաո Սմարթ Լոջիսթիքս Հոլդինգ 
Լիմիթիդ, KY 
(540)  

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգչային տպիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գոր-



ԳՅՈՒՏԵՐ

156

ՄԱՍ 1

156

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/101 .08 . 20 18

ծիքներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործ-
ընթացների հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ. հակահրդեհային ապա-
րատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստա-
կան բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. կենսաչիպեր. 
էլեկտրոնային մուտքի հսկման համակարգեր 
դռների փակման համար. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչներ). 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքեր). խաղային ծրագրեր համակարգիչների 
համար. օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
տպագրական հրատարակություններ. 
փաթեթավորման թուղթ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. 
գրենական պիտույքներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. գրքեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ամսագրեր (պարբերական). տեղեկագրեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. առևտրային 
աուդիտ. առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. վաճառասեղանների վար-
ձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. դեղագործական, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառող-
ներին. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմա կերպման և կառավարման 
հարցերով. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
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ասպարեզում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետա զոտություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գների համեմատման 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սավորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. 
խնամակալական ծառայություններ. վար-
կավորում գրավի դիմաց. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. 
հաղորդա գրությունների փոխանցում. համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 

ինտերնետ մուտքի ապահովում. ինտեր-
նետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ 
տրամադրող հեռահաղորդակցական 
կապուղիների ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. 

դաս 39. տրանսպորտային ծառա-
յություններ. ապրանքների առաքում. 
տրանսպորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն. պահեստների 
վարձույթ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. տեղեկատվություն պահեստ-
ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերում. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. էներգիայի 
բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների 
կառավարում. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ.  

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
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առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 

դաս 42. տեխնիկական հետազո-
տություններ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարապետական ծառայություններ. 
հագուստի մոդելավորում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլոր-
տում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն 
տվյալների անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար:
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(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. համակարգչային տպիչներ. 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). քանակի 
ցուցիչներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. դրամ-
ները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. տեսախցիկներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. հաշվառման 
(հաշվեցուցակային) ժամացույցներ (ժամանակ 
գրանցելու սարքեր). կշռման սարքավորանք. 
տրամաչափիչ օղեր. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. տարածադիտական ապարատներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
ջղեր. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. էլեկտրական կոճեր. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. արտադրական գործ-
ընթացների հեռակառավարման էլեկտրա-
կան տեղակայանքներ. հակահրդեհային 
ապարատներ. վթարային ազդասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). սև արկղեր 
(տվյալների գրանցիչներ). արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտ-
ներ. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. կենսաչիպեր. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների 
փակման համար. էլեկտրական տրանս-
պորտային միջոցների համար լիցքավորման 
կայաններ. նավագնացական սարքեր 
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տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). համա-
կարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. կոմուտացման սարքեր (տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորանք). ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. թվային 
ստորագրություն. 

դաս 16. թուղթ. տպագիր արտադրանք. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակ-
ներ. տպագրական հրատարակություններ. 
փաթեթա վորման թուղթ. գրասենյակային 
պարա գաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գծագրական պիտույքներ. գրելու կավիճ. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. 
գրենական պիտույքներ. ազդագրեր, 
պլակատներ. գրքեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ամսագրեր (պարբերական). տեղեկագրեր. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(միջադրման, խծուծման) նյութեր. 

դաս 35. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործնական տեղեկատվություն. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տվյալների էլեկտրո-

նային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. առևտրային աուդիտ. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գրանցա-
մատյանների տեղեկատվության թարմացում 
և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. առևտրային տեղեկատվության 
գործակա լությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հար-
ցերով. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունա բերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայու թյուններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
գործա րարության կառավարման հար-
ցերով. շուկայագիտական (մարքեթին գային) 
հետազո տություններ. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա  րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գների համեմատման 
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ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
վորում. ֆինանսական վարձակալություն. 
դրամական միջոցների տեղաբաշխում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
անշարժ գույքի կառավարում. միջնորդային 
գործունեություն. երաշխավորություն. բարե-
գործական միջոցների հավաքագրում. խնամա-
կալական ծառայություններ. վարկավորում 
գրավի դիմաց. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. հա ղոր-
դա գրու թյունների փոխանցում. համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
հեռուստախանութների ծառայություններ տրա-
մադրող հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների առաքում. տրանս-
պորտի լոգիստիկա. բեռների առաքում. 
միջնորդություն բեռնափոխադրման միջոցների 
վարձակալության դեպքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրում-
ների միջնորդություն. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն. պահեստների 

վարձույթ. ապրանքների պահպանություն 
պահեստներում. տեղեկատվություն պահեստ-
ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
պահպանում էլեկտրոնային սարքերում. 
ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. էներգիայի 
բաշխում. ջրանցքների ջրարգելակների 
կառավարում. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում. 
անդամալույծների բազկաթոռների վարձույթ. 
արբանյակների արձակում երրորդ անձանց 
համար. շշալցման ծառայություններ.  

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայու թյուններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. շարժական 
գրադարանների ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. գրքերի հրատարակում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում. զվարճությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). խաղալիքների վարձույթ. 
խաղասարքերի վարձույթ. կենդանիների 
վարժեցում. նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. 

դաս 42. տեխնիկական հետազո տու-
թյուններ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. որակի հսկողություն. երկրաբանական 
հետախուզում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. կլինիկական փորձարկումներ. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
նյութերի փորձարկումներ. արդյունաբերական 
դիզայն. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. հագուստի մոդելավորում. 
համակար գիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ծրա գրային ապահովման մշակում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման   
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ոլորտում.   ծրագրային   ապա հովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն (SaaS). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն 
տվյալ ների անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու համար:

____________________

(210) 20181167
(220) 20.07.2018
(730)  «Վալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Արագած, 1 փ. 92 տ., AM 
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). հայկական կոնյակ (բրենդի). 
մրգային օղի. գինի:

____________________

(210) 20181171
(220) 20.07.2018
(730)  «Էլվաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունու 7, AM 

(540)  

(511) 
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 

մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20181172
(220) 20.07.2018
(730)  Օֆրա Քազմեթիքս, ԼԼՔ, US 
(540)  

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

մաշկը խնամելու համար ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական 
ժելեր. կոսմետիկական շիճուկներ. մաշկը 
մաքրելու համար մարմնին կիրառվող 
շերտազատող կոսմետիկական պատրաստուկ. 
կոսմետիկական կրեմներ մաշկը խնամելու 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
կոսմետիկական արևապաշտպան պատրաս-
տուկներ. դեպիլյատորներ. աչքի կրեմ. դեմքի 
և մարմնի լոսյոններ. դեմքը մաքրող միջոցներ. 
դեմքի մաշկը մաքրելու համար մարմնին 
կիրառվող շերտազատող կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. մաշկը մաքրող միջոցներ. 
մաշկի երանգավորիչներ. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. գրիմ. դիմափոշի. 
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շրթներկ. տուփեր շրթներկի համար. փայլ 
շրթունքների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար.  կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. մատիտներ հոնքերի 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական մատիտներ:

____________________

(210) 20181173
(220) 20.07.2018
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Զալիկ 
Մելիքսեթյան, Երևան, Չարենցի 70/10, AM 
(540)  

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 

և տեխնիկական սպասարկում.
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:

____________________

(210) 20181174
(220) 20.07.2018
(730)  Մերի Հրանտի Շիրինյան, Երևան, 
Բաղրամյան 59, բն. 39, AM 
(540)  

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկների և 

աքսեսուարների վաճառք:
____________________

(210) 20181184
(220) 25.07.2018
(730)  «Ռեինկարնացիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Խանջյան 13ա, AM 
(540)  

(511) 
դաս 9. խաղային ծրագրեր 

համակարգիչների համար.
դաս 28. խաղեր. խաղային հաշվի նիշեր. 

ավտոմատներ տեսախաղերի համար. խաղային 
ավտոմատներ. խաղալիքներ.

դաս 41. զվարճություններ. ժամանցի 
ծառայություններ. մրցույթների կազմակերպում 
(զվարճալի). մրցումների (մրցաշարերի) 
կազմակերպում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում:

____________________

(210) 20181185
(220) 25.07.2018
(730)  «Միլ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Վ. Արտաշատ, AM 
(540)  

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
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ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական նպատակներով օգտագործվող 
օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական նպատակներով 
օգտագործվող միջոցներ. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական նպատակներով 
օգտագործվող ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրավետիչներ. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային, կոսմետիկային և 
հարդարանքին. յուղեր օծանելիքների և 
բուրավետ միջոցների համար. եթերային 
յուղեր. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. ծաղիկների 
էքստրակտներ (օծանելիքային).

դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկ-
ներ. պատրաստուկներ օդի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման 
համար. սենյակի օդի թարմացուցիչներ. 
հոտազերծիչներ կամ բուրումնավետ 
պատրաստուկներ օդի համար. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). պատրաստուկներ 
հոտերի չեզոքացման համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. կանացի հիգիենայի 
պարագաներ.

դաս 16. թաց անձեռոցիկներ. 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. սեղանի թղթե անձե-
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ.

դաս 35. գովազդ. գրասենյակային 
գործառույթներ. տնտեսական խանութների 
ծառայություններ. մանրածախ և մեծածախ 
առևտուր:

____________________

(210) 20181189
(220) 26.07.2018

(730)  «ԱՐՄԴԵՅԼԻ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱ-
ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռերի 2, 
AM 
(540)  

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. նորությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181190
(220) 26.07.2018
(730)  Սթրեյթ Գրուփ ՖԶԻ, AE 
(540)  

(511) 
դաս 12. զրահապատ ցամաքային 

կամ ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
զրահապատ ավտոմոբիլներ. արժեքավոր 
ապրանքներ և փաստաթղթեր փոխադրելու 
համար զրահապատ հատուկ նշանակության 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ մարդատար 
ցամաքային կամ ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ուղևորների փոխադրման համար 
զրահապատ փոքր տրանսպորտային 
սայլակներ. զրահապատ ամենագնացներ. 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ և հատուկ 
ներկառուցված անվտանգության սարքերով 
հանդերձված ցամաքային կամ ջրային 
տրանսպորտային միջոցներ: 

____________________

(210) 20181191
(220) 26.07.2018
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(730)  Սթրեյթ Գրուփ ՖԶԻ, AE 
(540)  

(511) 
դաս 12. զրահապատ ցամաքային 

կամ ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
զրահապատ ավտոմոբիլներ. արժեքավոր 
ապրանքներ և փաստաթղթեր փոխադրելու 
համար զրահապատ հատուկ նշանակության 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ մարդատար 
ցամաքային կամ ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ուղևորների փոխադրման համար 
զրահապատ փոքր տրանսպորտային 
սայլակներ. զրահապատ ամենագնացներ. 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ և հատուկ 
ներկառուցված անվտանգության սարքերով 
հանդերձված ցամաքային կամ ջրային 
տրանսպորտային միջոցներ:

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի


