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(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 

կետերի ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյու-

րա նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ -
րաս տում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևա  վորում (քեյթրինգ). սրճա րանների ծառայու-
թյուններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարանների ծառայություններ հիմ-
նարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնակա տե ղերի 
վարձակալում. պանսիոնների ծառա յություն-
ներ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա -
յություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում:

____________________

(210) 20192557
(220) 11.12.2019
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 

(210) 20192513
(220) 06.12.2019
(730) «Պերվենտուրում» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 1 փակուղի, շ. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. զարդեր.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:

____________________

(210) 20192523
(220) 06.12.2019
(730) «Կարդինալ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաբաջանյան 61, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. արագ սննդի ռեստորանային 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20192549
(220) 09.12.2019
(730) «Զոլոտոյե Պոլե» ՍՊԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Վ. Սարգսյան 10, AM 

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (հայկական 

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

____________________

(210) 20192561
(220) 11.12.2019
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.  
դաս 29. պահածոյացված. սառեցված. 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող. մուրաբա. 
կոմպոտ. ձու. կաթ. պանիր. կարագ. յոգուրտ և 
այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:

____________________

(210) 20192566
(220) 12.12.2019
(730) «ԷյՋայ - Քյու» ՍՊԸ, Երևան, Հր.Քոչարի 
41, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. պոմպեր (մեքենաների կամ 

շարժիչների մասեր). կառավարման լծակներ՝ 
որպես մեքենայի մասեր. խոզանակներ 
(մեքենաների մասեր).

դաս 12. արգելակային կոճղակներ ավտո-
մոբիլների համար. արգելակային սկա-
վառակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային լրակազմեր տրանս-
պորտային միջոցների համար:

____________________
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(210) 20192600
(220) 18.12.2019
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար). 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. աղեր պահածոյացման 
համար. բացառությամբ սննդի պատրաստ ման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված, մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն, ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում, քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
կպչուն բաղադրություններ վիրաբուժական 
վիրակապման նյութերի համար. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. տրագանտ (տրա-
գականտ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող գազեր 
աերոզոլների համար. լուսանկարչական 
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտարա րու-
թյուններ փակցնելու համար. ագար-ագար. 
կցող նյութեր բետոնի համար. քիմիկատներ 
գյուղատնտեսության համար. բացառությամբ 
ֆունգիցիդների. հերբիցիդների. միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. բաղա-
դրություններ դողերի օդախցիկները նորոգելու 
համար. սպիտակուցներ (կենդանական կամ 
բուսական, հումք). յոդային սպիտակուցներ. 
ածիկային սպիտակուցներ. ալբումինային 
թուղթ. ալկալիներ. կծու ալկալիներ. 

հողալկալիական մետաղներ. սպիրտներ. 
էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. ծովային 
ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). քիմիական 
նյութեր սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու համար. 
արզնահող. ալյումինային շիբ. ալյումինի 
հիդրատ. ալյումինի սիլիկատներ. ալյումինի 
քլորիդներ. ալյումինի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ). 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական նյութեր 
օսլան նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա-
սառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի 
օքսիդ. ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ 
մանածագործվածքի համար. սենեգալյան 
բուսախեժ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. կապարի արսենատ. մկնդեղ, 
արսենային թթուներ. աստատին. վառելիք 
միջուկային ռեակտորների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող 
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ 
տեքստիլ արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի 
օքսիդ. ազոտական պարարտանյութեր. ազո-
տական թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ 
(գինու արտադրության ժամանակ օգտա-
գործվող քիմիական պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ սևեռակման համար 
(լուսանկարչություն). լուծույթներ ցինկա-
պատման համար լուծույթներ գալվանա-
պատման համար. երանգավորող լուծույթներ 
(լուսանկարչություն). նատրիումի կարբոնատ. 
բարիում. բարիումի օքսիդ. բարիտային թուղթ. 
բարիումի միացություններ. նյութեր գուլպաների 
հատերը գնալը կանխելու համար. հիմքեր 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8

ՄԱՍ 1

8

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

(քիմիական նյութեր). քիմիկատներ արծնի 
արտադրության համար. բացառությամբ 
ներկերի պիգմենտների. բոքսիտներ. 
բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթուներ. 
բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթու 
(բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի 
սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր 
բետոնը փրփրեցնելու համար. պահպանող 
միջոցներ բետոնի համար. բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի 
երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ. 
լուսարարներ և կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ. 
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ. 
բիսմութ. բիսմութի հիմնային գալատ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ սպիտա-
կեցնելիս օգտագործելու համար, գունա-
զերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ, փայտասպիրտ, փայտազանգված, 
փայտաքացախ (փայտահեղուկ), բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ. կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. պաշտ-
պանիչ նյութեր կաուչուկի համար. 
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. 
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. 
կարբիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում 
(լյուտեցիում). կատալիզատորներ. ցելյուլոզ 
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ. 
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում. 
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. 
հազվագյուտ հողերի մետաղների աղեր. 
ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկներ 
կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ 
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ. 
արյան ածուխ. պատրաստուկներ. որոնք 
ապահովում են ածխի խնայողական 
օգտագործումը. սոսնձող միջոցներ կոշիկի 
համար. կալցիումի ացետատ. կալցիումի 
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ 
ծխնելույզները. բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 

համար. բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների, քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողներից. դանդաղա-
րարներ միջուկային ռեակտորների համար. 
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական պատրաս-
տուկներ լաբորատոր անալիզների համա. 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորա-
ջրածնային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. 
քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. 
քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի համար. 
մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ կոտրված 
իրերը նորոգելու համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար. բացառությամբ ներկերի. պաշտպանիչ 
նյութեր ցեմենտի համար. բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. մոմային մածիկներ 
ծառերը պատվաստելու համար (այգեգործական 
եփուկ). կիտրոնաթթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. լուսարարներ գինու 
քաղցրահյութի համար. շոհ վերջնամշակման և 
նախաներկման համար. սոսինձներ 
պաստառների համար. լուսարարներ գինիների 
համար. կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման 
համար. փափկիչներ կաշվի համար. 
բացառությամբ յուղերի. նյութեր ծաղիկները 
թոշնելուց պաշտպանելու համար. 
կոնսերվանտներ դեղագործական արդյունա-
բերության համար. լուսաքիմիկատներ. 
զգայունացված գործվածք (պաստառ) 
լուսանկարչության համար. լուսաթիթեղներ. 
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար. 
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
քիմիական նպատակների համար. 
կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային պատրաս-
տուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. քիմիական 
նյութեր կաշվի մշակման համար. քիմիկատներ 
կաշվի տոգորման համար. պղնձարջասպ 
պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային պղինձ). 
կյուրիում, լուծույթներ ցիանատպության համար. 
ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. արտա-
դրական գործընթացներում օգտագործվող 
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ճարպազրկող պատրաստուկներ. պատրաս-
տուկներ սոսնձով կպցրածն անջատելու և 
պոկելու համար. քիմիկատներ յուղերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար 
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆո-
լիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների 
յուղման հակահարակցային բաղադրություն ներ 
արտադրանքի հանումը հեշտացնելու համար. 
նյութեր փայլատման համար. ջրազրկող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. պատրաստուկներ նստվածքը 
հեռացնելու համար. դետերգենտներ (լվացող 
նյութեր). որոնք օգտագործվում են 
արտադրության մեջ. դեքստրին (ապրետ). 
արատորոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
դիաստազներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. երկազոթուղթ (երկազոտային 
լուսազգայուն թուղթ) պատճենման համար. 
պատրաստուկներ ձայնասկավառակները 
վերականգնելու համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար. 
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչները 
լիցքավորելու համար. գլիցերին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ծանր ջուր. լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ 
(քիմիական նյութեր). պատրաստուկներ 
լուսաբռնկիչների համար. պատրաստուկներ, 
որոնք ապահովում են վառելիքի խնայո ղական 
օգտագործումը. ռեակտիվ թուղթ. բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների, հակա-
ստատիկներ, բացառությամբ կենցաղային ների, 
աղեր գալվանական տարրերի համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկելու 
համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ. 
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաս-
տուկներ շոհավորման համար. պարարտա-
նյութեր. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակ ների 
համար. չմշակված էպօքսիդային խեժեր. 
նյութեր գազազտման համար. էրբիում. 
քացախաթթու. ինդիկատորային թուղթ 
(քիմիական). բարդ եթերներ. էթան. պարզ 

եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային 
եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. 
քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի 
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում. 
բաղադրություններ կրակմարիչների համար. 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. ֆեռոտպության 
լուսաթիթեղներ (լուսանկարչություն). պարար-
տա նյութերի պատրաստուկներ. հրա կայուն 
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու-
տա կաձև պարուրակների ակոսահատման 
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա էներ-
գիա ստանալու համար. պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների համար. 
նյութեր ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կապակցող նյութեր 
ձուլման արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. մրջնաթթու. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիմիական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. լմման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
ֆրանցիում, արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար, գադոլինիում, գխտորներ (դաբաղման, 
գխտորաթթու թանաքի արտադրության համար, 
գալիում. լուսանկարչական թուղթ. գխտորա-
դաբաղային թթու տանին. պատրաստուկներ 
ցինկապատման. գալվանապատման համար. 
գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական 
գազեր եռակցման համար. պնդացված գազեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտագործելու 
համար. ժելատին արդյունաբերական 
նպատակների համար. քարաղ. գազակլանիչներ 
(քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց 
(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ 
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միջատների դեմ պայքարելու համար. 
գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. 
գունազերծիչներ ճարպերի համար. ճարպա-
թթուներ. մածիկ ծառերը պատվաստելու 
համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) լաքի արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հելիում. հոլմիում. 
պտուղների աճն արագացնող հորմոններ. 
քիմիկատներ այգեգործության և բանջարա-
բուծության համար. բացառությամբ 
ֆունգիցիդների. հերբիցիդների. միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր 
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման 
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. դիսպեր-
սարարներ յուղերի համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ 
յուղերը մաքրելու համար. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. յոդ 
քիմիական նպատակների համար. յոդի աղեր. 
յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ճենակավ 
(սպիտակ). դիատոմիտ կիզելգուր. կրիպտոն. 
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. լանթան, 
պատրաստուկներ ոսպնյակների խամրումը 
կանխելու համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. 
պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. պաշտ-
պանիչ նյութեր աղյուսե շարվածքի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
մագնեզիտներ. մագնեզիումի քլորիդներ. 
մանգանատներ. մանգրենու կեղև արդյունա-
բերական նպատակների համար. քիմիկատներ 
ապակու փայլատման համար. սնդիկ. սնդիկի 
աղեր. սնդիկի օքսիդներ. մետաղակերպներ. 
ազնիվ մետաղների աղեր. արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
մետաղների շիկամշակման համար. մեթան. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը չոռից 
(սնկային հիվանդություն) պաշտպանելու 

համար. հանքային թթուներ. աղեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
խոնավացնող պատրաստուկներ ներկելիս 
օգտագործելու համար. նավթալին. նեոդիմ. 
նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի 
չեզոքարարներ. քիմիական պատրաստուկներ 
հատիկաբույսերը մրիկից պաշտպանելու 
համար. ուրանի նիտրատ. զգայունացված 
թիթեղիկներ օֆսեթ տպագրության համար. 
օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). 
ոսկու աղեր. թրթնջկաթթվային կալիում. 
օքսալատներ. թրթնջկաթթու. թթվածին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պալադիումի քլորիդներ. 
բորակով ներծծված թուղթ. լուսաչափական 
թուղթ. զգայունացված թուղթ. լակմուսա թուղթ. 
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ օգտա-
գործելու համար. նատրիումի պերբորատներ. 
պերկարբոնատներ. պերքլորատներ. պերսուլ-
ֆատներ. պերծծմբական թթու. կարբոլային 
թթու արդյունաբերական նպատակների 
համար. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
խարամներ (պարարտանյութեր). ֆոսֆա-
տիդներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ (պարար-
տա նյութեր). թուղթ լուսապատճենման համար. 
ֆոսֆորական թթու. գործվածք լուսա-
պատճենների համար. լուսահայտածիչներ. 
լուսազգայունարարներ. պիկրինային թթու. 
չմշակված պլաստմասսաներ. պլաստիզոլներ. 
կապարի ացետատ. կապարի օքսիդ. 
պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի ալյուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տորֆահումուսային թաղարներ այգեգործու-
թյան և բանջարաբուծության համար. պոտաշ. 
կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ. 
պրոմեթիում. պրոտակտինիում. չմշակված 
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր չմշակված 
արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր 
գիտական նպատակների համար. ռադոն. 
ռադիում գիտական նպատակների համար. 
սառնազդակներ. հացահատիկային բույսերի 
մշակման կողմնակի արգասիքներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. չմշակված 
ակրիլային խեժեր. ռենիում. զգայունացված 
ռենտգենյան լուսակայված թաղանթներ. 
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բաղադրություններ դողերը նորոգելու համար. 
ռուբիդիում, կաղապարման ավազ. սալիցիլային 
թթու. սելիտրա. սամարիում սոուսներ 
ծխախոտը բուրավետացնելու համար. 
մետաղական օճառներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. սկանդիում. սեբա-
ցինային թթու. աղեր (քիմիական պատրաս-
տուկներ). չմշակված աղեր (հումք). աղեր 
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահ-
պանմանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. 
սիլիցիում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ. 
քիմիկատներ զոդման համար քիմիկատներ 
եռակցման համար. կալցինացված սոդա. 
կաուստիկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. կաուստիկ սոդա արդյունա-
բերական նպատակների համար. նատրիումի 
աղեր (քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. 
ազոտաթթվային բիսմութ քիմիական նպա-
տակների համար. բարիտներ. շպինելներ 
(օքսիդային հանքանյութ). ստեարինային թթու. 
ստրոնցիում. մուր արդյունաբերական կամ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
հեղուկներ էլեկտրական կուտակիչները 
սուլֆատազրկելու համար. սուլֆաթթուներ. 
ծծմբային թթու. ծծմբական թթու. աղտոր 
դաբաղման ժամանակ օգտագործելու համար. 
քիմիկատներ անտառային տնտեսության 
համար. բացառությամբ ֆունգիցիդ ների. 
հերբիցիդների. միջատասպանների և մակա-
բուծասպանների. տալկ (մագնեզիումի 
սիլիկատ). աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ 
նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբաղաթթու, 
տապիոկայի ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեքար. բացա-
ռությամբ դեղագործական նպատակների 
համար օգտագործվողի. գինեթթու. 
տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. 
ֆուլերային հող տեքստիլ արդյունաբերության 
համար. հազվագյուտ հողեր. պարարտ 
կավահող. քառաքլորմեթան. քառաքլորիդներ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ մանածա-
գործության համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. 
թուլիում. թորիում. տիտանի երկօքսիդ 

արդյունաբերական նպատակների համար. 
տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարարտանյութ). 
պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ 
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական 
պատրաս տուկներ միսը փափկացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողի 
հիվանդությունների կանխարգելման համար. 
գինու սպիրտ. երանգավորող աղեր 
(լուսանկարչություն). ռետինացնող (վուլկա-
նացնող) պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. 
իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. 
ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական 
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատ-
րաստման գործընթացն արագացնելու համար. 
ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական 
նպատակների համար. ալկալիական յոդիդներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական 
մետաղների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատ ներ 
արդյունաբերական նպատակների համար, 
ալյումինի ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) 
(բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային սոսնձի). ամոնիումի աղեր. 
կենդանական ածուխ. ազոտաթթվական 
արծաթ. գունաբացող քիմիկատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. բանջարա-
նոցային կուլտուրաների սերմերի ծլմանը 
խոչընդոտող պատրաստուկնե. նիտրատներ. 
սոսինձներ երեսապատման սալիկների համար. 
բարիումի սուլֆատ. քիմիական նյութեր ներկեր 
պատրաստելու համար. մեթիլբենզոլ. 
մեթիլբենզեն, նատրիումի երկկարբոնատ 
քիմիական նպատակների համար. կենսա-
բանական պատրաստուկներ, ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
գունաթափող պատրաստուկներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. զգայու-
նացված չլուսակայված լուսաժապավեններ 
փայտասպիրտի թորման արգասիքներ. 
հալանյութեր կարծր զոդման համար. 
հալանյութեր զոդման համար. բրոմ քիմիական 
նպատակների համար. անթրացենային 
քլորացված յուղ բույսերի պաշտպանության 
համար. ֆլոկուլյանտներ. լեցիթին (հումք). 
սուբստրատներ (տակդիրներ) բույսերն առանց 
հողի աճեցնելու համար (գյուղատնտեսություն). 
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ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) բարդ 
եթերներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կազեին արդյունաբերական նպա-
տակների համար. ցելյուլոզների (թաղանթա-
նյութերի) ածանցյալներ (քիմիական նյութեր). 
ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) պարզ 
եթերներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կուլտուրաներ միկրո-
օրգանիզմներից. բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. գազի մուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. զգայունաց-
ված չլուսակայված կինոժապավեններ. կոբալտի 
օքսիդներ արդյունաբերական նպատակ ների 
համար. սոսինձներ արդյունաբերական 
նպատակների համար, յուղեր մշակված կաշվի 
մշակման համար, կրեոզոտ քիմիական 
նպատակների համար. բաղադրություններ 
ձայնասկավառակների արտադրության համար. 
նյութեր ճարպերն անջատելու և տարրալուծելու 
համար. պլաստմասսաների դիսպերսում. 
լուծիչներ լաքերի համար. քաղցրացնող նյութեր. 
արհեստական (քիմիական պատրաստուկներ). 
քիմիկատներ ջրի մաքրման համար. փափկիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
զտող նյութեր չմշակված պլաստմասսաներից. 
զտող նյութեր քիմիական նյութերից. զտող 
նյութեր անօրգանական նյութերից. զտող 
նյութեր բուսական նյութերից. գլյուկոզա 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ). բացառությամբ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար օգտագործվողների. բնական սոսինձ-
ներ (սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ, 
որոնք աղյուսե կամ քարե շարվածքը 
պաշտպանում են խոնավությունից. բացա-
ռությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ. 
բացառությամբ գրասենյակային. սննդային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. սինթետիկ նյութեր յուղերը կլանելու 
համար. խեցեգործական նյութեր մասնիկների 
տեսքով. որպես զտող միջոցներ օգտագործելու 

համար. կոմպոստ, բաղադրություններ 
տեխնիկական խեցեղենի արտադրության 
համար. դիատոմային հող. մետաղների 
խածանյութեր. պատրաստուկներ բույսերի աճը 
կարգավորելու համար. պատրաստուկներ 
նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար. 
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատրաս-
տուկներ բույսերի համար. քափուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական ուժեղարարներ թղթի համար. 
քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) 
համար. բուսահող (հումուս) հողը 
պարարտացնելու համար. մագնիսական հեղուկ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. խեցեգործական 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու 
տեսքով). բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի 
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր 
էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապա-
կիների համար. փքեցրած կավ հիդրո-
պոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնա նյութ). պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական 
արտադրության համար. ցողունային բջիջ ներ. 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածք-
ներից. բացառությամբ բժշկական կամ 
ասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. պարարտանյութեր ձկան 
ալյուրից. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
սննդի արդյունաբերության համար. ֆեր-
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար. 
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար. 
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար. 
լեցիթին արդյունաբերական նպատակների 
համար. պեկտին սննդարդյունաբերության 
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համար. պեկտին արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) սննդի արդյունաբերության 
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալգինատներ սննդային արդյունաբերության 
համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի արդյունա-
բերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյունա-
բերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնա-
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար, կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ, քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկներ 
միկրոօրգանիզմներից. բացառությամբ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հողային խառնուրդներ 
թաղարային մշակաբույսերի համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխամեղմման 
համար. գլյուտամինի թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար.  թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար. 
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ). 
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժանդակ 
միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. վիտամիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
վիտամիններ սննդարդյունաբերության համար. 
հակաօքսիդանտներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հակաօքսիդանտներ 
կոսմետիկայի արտադրության համար. հակա-
օքսիդանտներ դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար. հակաօքսիդանտ ներ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. պրոտեիններ արդյունաբերության 
համար, պրոտեիններ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար. պրոտեիններ 
սննդարդյունաբերության համար. ամոնիումի 

նիտրատ. վիտամիններ դեղագործական 
ապրանքների արտադրության համար, 
վիտամիններ կոսմետիկական արտադրության 
համար, ֆլավոնոիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար (ֆենոլային միացու-
թյուններ), թիմոլ արդյու. նաբերական 
նպատակների համար. հողի հերկելի շերտ. 
փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմերային 
խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա-
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). 
գոմաղբ, քսիլոլ, քսիլեն, բենզոլ, չմշակված 
բենզոլ, գրաֆեն, գիպս որպես պարարտանյութ 
օգտագործելու համար. նանոփոշիներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
դեղապատիճների արտադրության համար 
օգտագործվող դենդրիմերի հիմքով պոլի-
մերներ. քիմիական նյութեր հացահատիկային 
բույսերի հիվանդությունների կանխարգելման 
համար:

____________________

(210) 20192601
(220) 18.12.2019
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(540) 

(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 

ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար, օսլա (ապրետուր). կարմիր 
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կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար.  
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար. 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոս-
մետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա. մաքրելու համար. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 

մոմեր. կրեմներ կաշվի համար. լվացող 
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ. բացա-
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ատամի մածուկներ ատամի փոշիներ. 
կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. 
դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր. որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. հարդա-
րանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս տուկներ 
լվացքի համար. արդուզարդի միջոցներ. 
հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների. մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ, չեզոքացնող միջոցներ 
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մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ, պատ-
րաս տուկներ եղունգների խնամքի համար, 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական նպա-
տակների համար. դիմափոշի. պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտա-
կեղենի համար, աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս-
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխա տիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 

փափկացնելու համար, պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար, 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձե-
ռո ցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ-
ներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ մանրա-
տախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար. 
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ 
հատակի համար. հեղուկներ հատակի համար, 
որոնք կանխում են սահելը. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ, 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար. բացառությամ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
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բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկա-
կան նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
հոտազերծման համար. կենցաղային քիմիական 
պատրաս տուկներ մաքրելու համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունա զրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

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. Էլեկ-
տրական կուտակիչների պատյաններ, 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառա գայթա-
չափներ, գումարման սարքեր. գազա-
խտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթու ղային ուղեփոխ սլաքների հեռա-
կառավարման էլեկտրադինամիկական ապա-
րատուրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների 
կոճեր. օդի բաղադրության անալիզի 
ապարատներ. վթարային ազդասարքեր. 

սպիրտաչափներ. շարժաքանոններ. սննդա-
մթերքի 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 ուժեղա-
րար լամպեր. հողմաչափներ. տրամաչափիչ 
օղեր. կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրա կանություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գործիք-
ներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման տեսա-
լսողական միջոցներ. կանխավճարով աշխա տող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. 
հրդեհի ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի 
անվադողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ,.որգետնյա ջրերի աղբյուրների 
տեղադրությունը որոշելու համար, փրկա-
րարական լաստեր, կշեռքներ, օդերևու թա-
բանական զոնդ-գնդեր. մագնիսական 
ժապավենների մագնիսաթափման սարքեր. 
մագնիսական ժապավենների վրա գրանցման 
սարքեր. մագնիսական ժապավեններ. 
ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք. 
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման 
ժամանակ օգտագործվող հարվածող հարմա-
րանքներ. լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար. բետատրոններ. 
տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրա-
խոսների պատյաններ. մակրոոսպնյակներ 
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչ-
ներ (էլեկտրականություն). ճնշման ցուցիչ-
խցաններ փականների համար. 
գալվա նա չափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
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նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապա-
րատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրություն ների 
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 էլեկ-
տրական տեղակայանքներ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնա ցույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապա կիներ), ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրո-
նոմներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. Էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկ-
տրական սարքավորումներ. բացառությամբ 
բժշկական  նպատակներով օգտագործ վող-
ների. տրանսպորտային միջոցների արագու-
թյունը վերահսկող սարքեր. էլեկտրական 
կերպափոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, 
ջերմային). ակնոցների նրբաքուղեր. 

թորանոթներ. թորանոթները պահող 
հարմարանքներ, ուղղիչ ոսպնյակներ 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. 
կոստյումներ ջրասուզակության համար. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմանա-
փակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի 
էլեկտրական երկժանիներ. 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. էլեկ-
տրական 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 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա-
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
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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. բեկումա-
չափներ. լուսակայացույցներ (լուսավոր-
վածության չափիչներ). հաշիվները դուրս գրելու 
սարքեր. խմորման ապարատներ (լաբորատոր 
սարքեր). երկաթուղային տրանսպորտում 
անվտանգություն ապահովող սարքեր. 
էլեկտրահաղորդալարեր. մագնիսական լարեր. 
ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր. ցանցեր 
դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու համար. 
փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ փրկա-
րարական աշխատանքների համար. 
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործվող 
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. բարձր հաճախական ապարատուրա. 
հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալի զարար-
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ) 
մակարդակաչափ ցցանիշներ, 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. խոնավա-
չափներ. էլեկտրական լարերի նույնականաց-
ման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ ծայրա-
պանակներ, հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ 
պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագա չափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխ ներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության մշակ-
ման 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. 
«Մոգական» լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լազերներ. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական 
օկուլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. 
կանխավճարով աշխատող մեխանիզմներ 
հեռուստացույցների համար. մեգաֆոններ. 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. արագություն 
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ 
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. 
օդերևութաբանական սարքեր. քանոններ. 
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մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտիկական 
սարքերի և գործիքների մանրաչափական 
պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահատիչ-
ներ. 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 (հորիզոնա կան 
դիրքի որոշման սարքեր). մակար դակա-
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. թթվածնի վերալցման (տարա-
թողման) սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր 
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկա-
կան ազդանշանային պանելներ. շանթարգել-
ներ. ավտոմեքենաների կայանման վճարովի 
ժամանակի հաշվիչներ. աստղագիտական 
սարքեր և գործիքներ. մաշկի հաստությունը 
չափող սարքեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր 
և գործիքներ. աղային լուծույթների խտության 
որոշման խտաչափներ. լվացման ռեզեր-
վուարներ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե), 
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթո դային սարքեր. ատամնապաշտպանիչ-
ներ. հրաչափներ. ռադարներ. ռադիո-
հաղորդիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ 

արդյունաբերա կան նպատակների համար. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռենտգենյան ճառա գայթման արտադրման 
(գեներացման) ապարատներ և տեղա-
կայանքներ. բացա ռությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան խողովակ-
ներ. բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր. 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսային ապարատներ. 
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան 
ապարատներ. բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով 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 հետազոտությունների 
համար. մեմբրաններ գիտական ապա-
րատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). սեղ-
մակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ խորաչափների ծան-
րոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարա ծադիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
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հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակ ներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի կար-
գավորիչներ, հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
համար. լարման կարգավորիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ 
ապարատներ. հալուն մետաղալար, հակա-
կաթոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգներ 
հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. պահպանական ազդա-
նշանային սարքեր. անկյունաչափական 
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
լուսակայված ժապավեններ. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
փրկարար ազդալողաններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ) կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասար քեր. 
բացառությամբ պայթուցիկների, դրամ-
արկղային 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. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ. բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). 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 ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտասկա-
վառակներ (ձայնա-տեսա).  խտասկավառակներ 
(չվերագրանցելի). համակարգչային գործառ-
նական ծրագրեր. համակարգիչներին 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 ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ մոդեմներ. մոնիտորներ (համա-
կարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). մկնիկ տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
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օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ. բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների, պատկերամուտներ 
(սարքա  վորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստոր ներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ, էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու-
ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների 
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 նկար-
չություն). սմարթ-քարտեր (միկրո սխեմա  ներով 
քարտեր). չափագդալ ներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. հայտարա րությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի 
հաշվասարքեր. դժբախտ պատահարներից. 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող 
կոշկեղեն. հակահրդեհային ջրցաններ 
գործարկման մետաղաճոպաններ շարժիչ ների 
համար. արևապաշտպան ակնոցներ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույց-
ներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ներ-
բեռնվող ծրագրեր. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ 

մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչ ների 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի վար-
դակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային 
գրառված ծրագրեր համակարգիչների 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 էլեկտրոնա-
յին ցուցիչներ. մանեկեններ օգնություն 
ցուցաբերելուն վարժվելու համար (վարժա-
սարքեր). բեմի լուսավորման կարգավորիչներ. 
թայմերներ (ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու 
համար. 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. մանեկեններ 
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. անձ-
նական դյուրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ 
փողրակներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ. 
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
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համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային քարթրիջ-
ներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ 
լսատեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկ-
տրական 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 փրկա-
րարական բաճկոններ. էլեկտրական վզնոց  ներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառա-
վարման լծակներ համակարգիչների համար. 
բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամն երը 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտորներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի PDA համար. 
կշեռքներ մանկիկների համար. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների փակ-
ման 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. 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 
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 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-
ներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասար  քեր, 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
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նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ 
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափներ. 
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ 
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ 
ստեղնաշարերի նախագծման համար. 
փրկարարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. 
նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչներ. բար-
ձիկներ ականջակալների համար. վիրտուալ 
իրականության ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկ ներ 
(համակարգիչներին կից սարքեր). բջջային 
հեռախոսների համար բեռնվող զգայա-
պատկերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. 
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ. 
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական 
լուսարձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). քվանտային 
կետերով լուսարձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). 
աստիճանավորված կաթոցիչներ. բացառու-
թյամբ բժշկական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվողների. խցակի 
էլեկտրական վարդակներ. խաղային բեռնվող 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ 
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր 
համակարգիչների տակդիրներ. գլխարկներ՝ 
որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ.

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. 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. հիմնա-
կմախքներ վառարանների համար. սառնա-
պահարաններ. լապտերներ տրանսպորտա յին 

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 
ռադիա տորների համար. գրպանի էլեկտրա կան 
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա-
րաններ հացաբուլկեղենի համար. հակա-
ցրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ, լաբորատորիայի այրոց ներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյունա-
բերության համար. 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. 
օդորակիչներ 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 
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էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի համար. 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը տաքաց նելու 
համար. կերակուրներ տաքացնելու հարմա-
րանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակիներ. լամպերի խողովակներ. 
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի 
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար. 
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համա կարգերի մասեր). ջրմուղի տեղա-
կայանքներ. զուգարաններ. սառցարանային 
ապարատներ. էլեկտրական սպասք կերակուր 
պատրաստելու համար. խոհանոցային 
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. 
լապտերներ մոտոցիկլետների համար. 
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ 
լուսավորման համար. հակասառցապատիչ ներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
զուգարանների ախտահանման միջոցների 
բաշխիչներ. ապարատներ ախտահանման 
համար. ծովային ջրի աղազրկման տեղա-
կայանքներ. 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 տակ պահելու համար. ջրի 
մանրէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչներ. 
բացի մեքենայի մասերից. լուսավորման սար-
քեր և տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի 
մաքրման տեղակայանքներ. առաստաղի 
լուսամփոփներ. էլեկտրական ռադիատորներ. 
գազերի զտման սարքեր. սարքեր կերերը 
չորացնելու համար. գոլորշիարարներ. վառա-
րաններ (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. մոխրա-
տաշտեր 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. շոգե-
արտադրիչներ. բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու 
համար. սարքեր և մեքենաներ սառույց 
պատրաստելու համար էլեկտրական սառնա-
խցիկներ գնդաձև թասակներ լամպերի համար. 
ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր. բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեց ման 
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 կար-
գավորման 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-
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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 (թոր-
ման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու արտա-
դրման տեղակայանքներ. օդափոխության 
կայանքներ և ապարատներ (օդի լավորակման). 
օդափոխման (օդի լավորակման) տեղա-
կայանքներ և ապարատներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. 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. սպիրտայրոց-
ներ. հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար (լամպերի 
պարագաներ). տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների տաքացուցիչներ. գլխադիրներ 
գազայրոցների համար. ջրամատակարարման 
համակարգերի տեղակայանքներ. միջուկային 
ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտրական 

ավտոկլավներ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
լապ տերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրա  կան 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կար-
գավորիչ պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային լապ-
տերներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակ ներ. 
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 զտման սարքեր. 
սարքեր ծխահարման համար. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
սարքավորանք թրծող վառարանների համար 
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. 
հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ). 
քրոմատագրիչներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական շիկացման 
թելիկներ. գազապաղիչներ (մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրա-
ջեռուցմամբ. բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա-
վորանք շոգեբաղնիքների համար. լողա-
խցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլորշիով 
աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար) միզամաններ՝ 
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքա-
վորանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյա-
մաններ. ջերմակներ անկողնու համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվա-
րիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ ակվա-
րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սար քեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. օդա-
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մաքրիչներ 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). մանրէազերծված սենյակներ 
(սանիտարական սարքավորանք). կրա-
կարաններում (մանղալներում) օգտագործվող 
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 
ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա ներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. միկրո-
պղպջակների գեներատորներ լոգանքի հա մար. 
ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք և սառը 
ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտրական 
ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած բրնձից 
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա-
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ 
հեղուկ վառելիքով վառարան ների համար. 
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ. 
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. 
պաղպաղակ պատրաստելու մեքենաներ. 
հեծանիվների ուղղորդիչ լուսարձակներ. 
սառնարաններ. սառեցման ապարատներ և 

սառցարաններ բժշկական նպատակներով 
պահեստավորման համար. պնդացման լամպեր 
ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման 
հիդրոպոնիկ համակարգեր. էլեկտրական 
ջերմամեկուսիչ անոթներ. սննդամթերքը 
ջրազրկելու էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-
սնուցումով ձեռքի տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-
սնուցումով բաժակի ջեռուցիչներ. կուսկուս 
պատրաստելու էլեկտրական սալիկներ. 
հատակի լապտեր. Էլեկտրական թաժիններ.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ, 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
թակիչներ գորգերի փոշին մաքրելու համար. 
ապակյա սրվակներ (անոթներ). կենդանիների 
ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). 
տարբերակիչ օղակներ ընտանի թռչունների 
համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման. 
ջրցանման համար. ոռոգման հարմարանքներ. 
խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ 
(այգեգործական). հացի կենցաղային 
զամբյուղներ. տարբերակիչ օղակներ 
թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակներ 
թռչունների համար.  ավելներ. մեխանիկական 
խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև 
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր 
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. 
քերոցներ. կարագաման ներ. կափարիչներ 
կարագամանների համար. գարեջրի 
գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական խցանահաններ. ապակե գնդեր. 
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. շիշ 
բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. մետաղական շամփուրներ 
խոհանոցի համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. հարդարանքի խոզա-
նակներ. լամպերի ապակիները մաքրելու 
խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ պատ-
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րաստելու համար. մազեր խոզանակների 
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի 
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի 
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների 
համար). թռչնավանդակներ մաղեր 
(կենցաղային). ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ. ջրամաններ, տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. կերակրաթսաներ. 
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական 
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային 
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի 
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու 
համար. կերամաններ կենդանիների համար. 
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր լաթեր 
մաքրություն անելու համար. մանր չինական 
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
սոսնձամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
եղջյուրներ խմելու համար. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կենցաղային քամիչներ. 
սկահակներ (վազաներ) մրգերի համար. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչներ. կափարիչներ 
կճուճների համար. արդուկի սեղանների 
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների 
ձևը պահպանելու համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. 
կաղապարներ սառույցի համար. կաշի 
ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն 
սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղային 
թիակներ. խոհարարական կաղապարներ. 
մաքրող գործիքներ ձեռքով կառավարվող. 
ատամնաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը 
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ. 
խոհանոցային տախտակներ կտրատելու 
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. 
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ 
արդուկների համար. ապակու փոշի 
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). 
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված 
ջրի համար. արծնապատ ոչ շինարարական 

ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ, 
սպասք համեմունքների համար. սպունգներ 
հարդարանքի համար. բռնիչներ սպունգների 
համար. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու 
համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ. 
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկաման ներ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
զինվորական կերակրականներ (արշավի 
կերակրականներ). ձեռնոցներ ձգելու 
հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի 
համար. թերթապակի (չմշակված). սպոր տային 
տափաշշեր. գրիլներ. ռաշպերներ 
(խոհանոցային սպասք). տակդիրներ 
ռաշպերների համար տակդիրներ գրիլի համար. 
հատակի խոզանակներ. դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի. բացառությամբ 
շինարարականի. միջատորսիչներ. ապակե 
բամբակ. բացառությամբ մեկուսացման համար 
օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - 
ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի 
սպասքակազմեր, խոհանոցային շերեփներ. 
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. 
փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ. 
խճանկարներ ապակուց. բացառությամբ 
շինարարականի. ձեռքով կառավարվող 
կենցաղային աղացներ. բրդե թափոններ 
մաքրելու համար. արհեստական ձվեր ածան 
հավերի տակ դնելու համար. դրոցներ ձվերի 
համար. փայլատ ապակի. ապակի 
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար. 
հաց կտրատելու տախտակներ. ամանեղենի 
հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. հարթամամլիչներ 
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. 
սիֆոններ. կաթոցիկներ գինին համտեսելու 
համար. տախտակներ արդուկելու համար. 
կենցաղային թղթե սկուտեղներ. կավե 
կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղների 
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համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղաղաց-
ներ. պղպեղամաններ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ 
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար. 
բացառությամբ մթերքների. թղթի և քարի. 
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ 
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ. 
կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դիմափոշու 
ամաններ, դույլեր սառույցի համար, 
խոհանոցային քերիչներ, առնետների 
թակարդներ, կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
համար. աղցանամաններ. աղամաններ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների և բույ սերի 
համար. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաս-
տելու մետաղական անոթներ. պնակներ. 
կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան 
թակարդներ. արձաններ ճենապակուց. կավից. 
խեցեղենից. հախճապակուց, թրծա կավից կամ 
ապակուց, շաքարամաններ, սկահակներ 
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ, 
հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմարանքներ. 
թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ կոշիկները 
կամ ձեռնոցները կոճկելու համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. տնային պարագաներ հարդա-
րանքի համար. աղբանոթներ. սեղանի սպասք. 
բացառությամբ դանակների. պատառաքաղների 
և գդալների. հեղուկացիրներ օծանելիքների 
համար. նուրբ էլեկտրական հաղորդիչներով 
ներածված ապակի. ամանեղեն ներկված 
ապակուց. ապակիներ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
(կիսաֆաբրիկատ ներ). գավաթներ. աերո-
զոլային հարմա րանքներ (բացառությամբ 
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց. խեցեղենից. հախճապակուց. 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ավտոկլավներ 
ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական 
հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական 
ջեռուցիչներ մանկական սննդի համար. 
սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. մոմակալների վարդակներ. 
ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. 

մոմակալներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. 
թեյը թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. 
էլեկտրական խոզանակներ. բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. կիսանդրիներ 
ճենապակուց. խեցեղենից. հախճապակուց. 
թրծակավից կամ ապակուց. կաշպոներ. 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ. սուրճի 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սուրճի ոչ 
էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից տակ դիրներ. հղկա-
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկ-
տրական ճարպա ջեռոցներ, ոչ էլեկտրա կան 
դյուրակիր սառցապահարաններ, հարմա-
րանքներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. 
մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
փայլեցնելու ոչ էլեկ տրական հարմարանքներ. 
կափարիչներ պանրամանների համար. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
սկուտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրելու 
համար. կափարիչներ ամանների համար. 
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք). 
սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ 
պատրաստելու համար, բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար, ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. 
խոզանակներ տարողությունները մաքրելու 
համար. ցուցանակներ ճենապակուց կամ 
ապակուց. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. փետրե փոքր ավելներ. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային 
թափանցիկ կվարցային ապակեթելք. 
ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման 
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. 
արձանիկներ ճենապակուց. խեցեղենից. 
հախճապակուց. թրծակավից կամ ապակուց. 
թելեր ապակեթելքից. բացառությամբ 
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական սրճա-
մաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ 
տնային տնտեսության համար. գարեջրի 
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական 
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման 
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկա կան 
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներ-
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սենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը զար-
դարելու համար. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար. տաք ուտեստների ոչ 
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող 
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա 
պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ խմորի համար. օդաթողման 
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սխտորքամիչներ (խոհա-
նոցային սպասք). միանգամյա օգտագործման 
ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ 
սրբիչների համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. 
սենյակային ակվարիումներ. սենյակային 
ակվարիումների կափարիչներ. սենյակային 
տերարիումներ (վիվարիումներ). քամվող 
հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ թղթերի 
համար. արկղեր բույսերի համար. ձողիկներ 
(ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու) 
համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. միջատներին 
գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ էլեկտրա կան 
սարքեր. թխելու համար գորգիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ. 
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. 
մոմ պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական 
շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմա-
հարդարման սպունգներ. խոհանոցային ոչ 

էլեկտրական ջարդիչներ. բռնիչներ 
(խոհանոցային). Խոհանոցային ձեռնոցներ. 
Խորոված անելու ձեռնոցներ. խոհանոցային 
վրձիններ. խոզանակներ. խոհարարական 
տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան լվանալու 
ձեռնոցներ, դիմահարդարման վրձիններ, 
դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար. 
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. 
դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. 
թարթիչների խոզանակներ. կենցաղային. ոչ 
էլեկտրական զատիչներ ձվի համար. ոտքերի 
մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման 
համար. էլեկտրական հոսանքին միացող 
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար. 
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և 
ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի 
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկ-
ներ. կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման. փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելի 
սառույցի համար. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. խոհանոցային վար-
սանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր. բացա-
ռությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ, բազմակի օգտագործման 
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սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար, 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. 
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի 
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
դիֆուզորներ. բացառությամբ հոտավետ 
եղեգների. անուշաբույր յուղերը տարածելու 
թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստելու 
ձեռքի մեքենաներ:

____________________

(210) 20192602
(220) 18.12.2019
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(540) 

(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց-

ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու 
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ. 
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար, օսլա 
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման 
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար.  էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտա-
կեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. լաքեր եղունգների համար. 

միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա. մաքրելու համար. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր. կրեմներ կաշվի համար. լվացող 
միջոցներ. բացառությամբ արդյունաբերա կան 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ. բացա-
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ատամի մածուկներ ատամի փոշիներ. 
կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլյա-
տորներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ 
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լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների 
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բաղա-
դրություններ հոտավետ նյութերով ծխեցման 
համար (պարֆյումերիա). բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր). 
գաուլտերյան յուղ. կոսմետիկական վազելին. 
գերանիոլ. յուղեր կոսմետիկական նպա-
տակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր. որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների. մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ, չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ, 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար, 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատրաս-
տուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 

տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր (հակա-
նեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտա-
կեղենի համար, աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար, պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար, 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար. (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
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համար. ժել ատամների սպիտակեցման հա մար. 
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ բույսերի 
տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ, խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար. ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար. բացառությամ 
բժշկա կան նպատակներով օգտագործվող ների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, ոչ բուժա-
կան մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. բուսական էքստրակտներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծ ման 
համար. կենցաղային քիմիական պատ-
րաստուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող 
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 

անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպոր-
տային վթարները կանխելու համար. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության անհա-
տական 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. ճառա-
գայթաչափներ, գումարման սարքեր. 
գազախտա չափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային 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 հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրո-
նային լամպեր. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. տրամաչափիչներ. համեմա-
տիչներ. հրդեհի ազդանշանիչներ. ավտո-
մեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ,.որգետնյա ջրերի 
աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու համար, 
փրկարարական լաստեր, կշեռքներ, օդերևու-
թաբանական զոնդ-գնդեր. մագնիսական 
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. հաշվիչ 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. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնա ցույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ), ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրո-
նոմներ. էլեկտրական կոնդենսա տոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. 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, ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի 
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). 
դերձակների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորա-
տոր). 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 
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փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
սկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկ-
տրական ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն). չափա-
կարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր. 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի մակար-
դակի ցուցիչներ. հրշեջային փրկասանդուղք-
ներ. բռնկումային լամպեր (լուսանկարչու թյուն). 
հեռախոսափողեր. ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) 
էկրաններ. պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխա-
տողների դեմքը պաշտպանող վահաններ. 
էկրաններ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչության մեջ օգտագործվող չորացման 
հարմարանքներ. հոսանքի կորստի էլեկ-
տրական ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-
հաղորդագծեր. կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր. 
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական 
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրո-
լիտային վաննաներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. ռադիո-
հաղորդիչներ (հեռակապ). ակուստիկ 
սկավառակները մաքրելու հարմարանքներ. 
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային 
միջոցների անցած տարածության (կմ, մղոն) 
հաշվիչներ. կոճեր (լուսանկարչության). 
մեխանիկական ցուցանակներ. էպիդիա-
սկոպներ. փորձանոթներ. հավասարակշռման 
սարքեր. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). 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. բեկումա-
չափներ. լուսակայացույցներ (լուսավոր-
վածության չափիչներ). հաշիվները դուրս գրելու 

սարքեր. խմորման ապարատներ (լաբորատոր 
սարքեր). երկաթուղային տրանսպորտում 
անվտանգություն ապահովող սարքեր. 
էլեկտրա հաղորդալարեր. մագնիսական լարեր. 
ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր. ցանցեր 
դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու համար. 
փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ 
փրկարարական աշխատանքների համար. 
ժա պավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործ վող 
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. բարձր հաճախական ապարա տուրա. 
հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարար-
ներ. գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ) 
մակարդակաչափ ցցանիշներ, 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. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական 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 
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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. 
«Մոգական» լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լազերներ. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. 
խոշորացույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական օկու-
լյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոց-
ների ապակիներ. օպտիկական իրեր. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. չափիչ 
գործիքներ. օդերևութաբանական սարքեր. 
քանոններ. մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
օպտիկական սարքերի և գործիքների մանրա-
չափական 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 շրջանակ-
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնա կան 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակա-
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ պրիզմաներ (օպտիկա). դիտա-
սարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակի-
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային 

գրառված ծրագրեր. թթվածնի վերալցման 
(տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. 
միկրոմետրեր (մանրաչափներ). լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
շանթարգելներ. ավտոմեքենաների կայանման 
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. աստղա-
գիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակ-
ներ. լուսանկարչական ապարատների 
դիտաններ. լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապա րատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե), լաբորատորային կաթոցիկներ. 
պլանշետներ (երկրաբաշխական գործիքներ). 
մակերեսա չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպանիչ-
ներ. հրաչափներ. ռադարներ. ռադիո-
հաղորդիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. անկյունա-
չափներ (չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ. բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվող ների. 
ռենտգենյան խողովակներ. բացառու թյամբ 
բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտ-
գենյան ճառագայթներից պաշտպանող 
սարքեր. բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային ապա-
րատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ. բացառությամբ 
բժշկական  նպատակներով օգտագործվող-
ների. սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. ջերմաչափներ. բացա-
ռությամբ բժշկական ջերմաչափների. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական 
ապարատներ. բացառությամբ արհեստական 
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շնչառության ապարատների. ռեոստատներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շաքարա-
չափներ. զոնդեր գիտական հետազոտու-
թյունների համար. արբանյակներ գիտական 
հետազոտությունների համար. մեմբրաններ 
գիտական ապարատուրայի համար. ուսուցա-
նող սարքեր. ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրա-
կանություն). էլեկտրական փականներ. 
սեքստանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. 
կանխող եռանկյուններ անսարք տրանս-
պորտային միջոցների համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ. 
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. 
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերար-
տադրման սարքեր. խորազննման սարքեր և 
մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ 
խորաչափների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. 
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. 
տարածա  դիտակներ. տարածադիտական 
ապա րատներ. նվագարկիչների ասեղներ. 
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա-
չափներ (դարձաչափներ). պարուրակային 
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա-
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո-
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս-
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող 
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ 
գործիքներ). թերմոստատներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տոտալիզատորներ. 
պտուտաթվերի հաշվիչներ. նվագարկիչների 
պտուտաթվերի կարգավորիչներ, հաղորդիչներ 
(հեռակապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ 
(ռեյսմուսներ). վակուումային կաթոդային 
լամպեր (ռադիո). միզաչափներ. փոփոխա-
չափներ. նոնիուսներ վերնիերներ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ընտրաձայները հաշվելու 
մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանքներ 

նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու 
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
հալուն մետաղալար, հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. ազդանշանային ազդա-
լողաններ.   զումմերներ.  բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ) կողմնա-
ցույցներ. հակա մառախուղային ազդասարքեր. 
բացա ռությամբ պայթուցիկների, դրամ-
արկղային 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 ինկու-
բատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ. բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). 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 օգտա-
գործվող ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
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կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-տեսա).  խտա սկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչներին 
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 ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). մկնիկ տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ. բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար նախա-
տեսվածների, պատկերամուտներ (սարքա-
վորանք տեղեկատվության մշակման համար). 
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր. բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ, էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա-
պատասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկու-

ճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների 
նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր. 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների, սկավառակա-
կիրներ համակարգիչների համար, 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո  սխեմա  ներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրա կիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից. ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ 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 ներ-
բեռնվող ծրագրեր. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ 
մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 
մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային 
գրառված ծրագրեր համակարգիչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. կոներ քամու ուղղությունը ցույց 
տալու համար. լուսային էմիսիայի էլեկտրո-
նային ցուցիչներ. մանեկեններ օգնություն 



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

ցուցաբերելուն վարժվելու համար 
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 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. անձ-
նական դյուրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ 
փողրակներ. պայուսակներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային ֆոտո-
շրջանակներ. պետրիի բաժակներ. պիտոյի 
խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանա-
պարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային քար-
թրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ 
լսատեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. 
զրահաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկ տրական 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. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար. բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ-
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտորներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի PDA համար. 
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 
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. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
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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 ուսուց-
ման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. համա-
կարգչային 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 
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ 
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափներ. 
վարսա հարդարների համար մանեկեն-գլուխներ 
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ 
ստեղնաշարերի նախագծման համար. 
փրկարարական ծածկոցներ. փրկանավակ ներ. 
նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչներ. 
բարձիկներ ականջակալների համար. վիրտուալ 
իրականության ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ 
(համակարգիչներին կից սարքեր). բջջային 
հեռախոսների համար բեռնվող զգայա-
պատկերներ. հեռաներկայության ռոբոտներ. 
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ. 
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական 

լուսարձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). քվանտային 
կետերով լուսարձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). 
աստիճանավորված կաթոցիչներ. բացա-
ռությամբ բժշկական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվողների. խցակի 
էլեկտրական վարդակներ. խաղային բեռնվող 
ծրագրեր համակարգիչների համար. փրկա-
րարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ հրատեխնիկական 
ազդանշաններ. դյուրակիր համակարգիչների 
տակդիրներ. գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ 
սաղավարտներ.

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. 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. հիմնա-
կմախքներ 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. սանիտարատեխնիկա կան 
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. հակա-
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ցրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ, լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթ-
արդյունաբերության համար. այրոցներ. 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար. 
կաթսաներ լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողո-
վակների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսա պատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների շրջա-
դարձի 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 
ապակիներ. լամպերի խողովակներ. 
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա-
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի 
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համա կարգերի մասեր). ջրմուղի 
տեղակայանքներ. զուգարաններ. սառցա-
րանային 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 ախտահան ման 
միջոցների բաշխիչներ. ապարատներ 
ախտահանման համար. ծովային ջրի 
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 զտման սարքեր. 
սարքեր կերերը չորացնելու համար. 
գոլորշիարարներ. 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. սառնա-
րանային տարողություններ. լամպեր մազերը 
գանգրացնելու համար. մրգերը չորացնելու 
ապարատներ. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր) գազայրոցներ. գազի 
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. 
շոգեարտադրիչներ. բացառությամբ մեքե-
նաների մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը 
մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ սառույց 
պատրաստելու համար էլեկտրական սառնա-
խցիկներ գնդաձև թասակներ լամպերի համար. 
ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
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յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր. բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
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 (թոր-
ման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի սառեց-
ման տեղակայանքներ. չորուցիչներ ծխախոտի 
համար. լուսավորման սարքեր տրանսպոր-
տային միջոցների համար. տապակոցներ. 
մոխիր տեղափոխելու ավտոմատ սարքվածք-
ներ. գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և ապարատներ 
(օդի լավորակման). օդափոխման (օդի 
լավորակման) տեղակայանքներ և ապարատ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգարանների 
համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփների 
կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ 
ջրատար խողովակների համար. կարգավորիչ 
և պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարա-
գաներ ջրմուղային սարքավորումների համար. 
շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ և 
ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար. 
օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի 
մանրէազերծիչներ. թորիչներ. սպիրտայրոց-
ներ. հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար (լամպերի 
պարագաներ). տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների տաքացուցիչներ. գլխադիրներ 
գազայրոցների համար. ջրամատակարարման 
համակարգերի տեղակայանքներ. միջուկային 
ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտրական 
ավտոկլավներ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրա կան 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի 
համար. էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային 
լապտերներ. 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 նախա-
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տեսվածների. ջրառու սարքեր. յուղերի զտման 
սարքեր. 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). բարձեր 
էլեկտրաջեռուցմամբ. բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի 
համար (սաունաներ դեմքի համար) 
միզամաններ՝ որպես սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորանք. ջերմակներ. 
էլեկտրական թեյամաններ. ջերմակներ 
անկողնու համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
ծածկոցներ. բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. անկողինը 
տաքացնելու ջերմակներ. զտման սարքվածք-
ներ ակվարիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ ակվա-
րիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. կենցա-
ղային 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). մանրէազերծված 
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 
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 
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառարան-
ների համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող ճարպա-
ջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
մեքենաներ. հեծանիվների ուղղորդիչ 
լուսարձակներ. սառնարաններ. սառեցման 
ապարատներ և սառցարաններ բժշկական 
նպատակներով պահեստավորման համար. 
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակ-
ների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ 
համակարգեր. էլեկտրական ջերմամեկուսիչ 
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկելու 
էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի 
տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-սնուցումով բաժակի 
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու 
էլեկտրական սալիկներ. հատակի լապտեր. 
Էլեկտրական թաժիններ.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ, 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողու թյուններ սննդամթերքի համար. 
թակիչներ գորգերի փոշին մաքրելու համար. 
ապակյա սրվակներ (անոթներ). կենդանիների 
ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). 
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տարբերակիչ օղակներ ընտանի թռչունների 
համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման. 
ջրցանման համար. ոռոգման հարմարանքներ. 
խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղներ 
(այգեգործական). հացի կենցաղային 
զամբյուղներ. տարբերակիչ օղակներ 
թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակներ 
թռչունների համար.  ավելներ. մեխանիկական 
խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև 
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր 
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. 
քերոցներ. կարագաման ներ. կափարիչներ 
կարագամանների համար. գարեջրի 
գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական խցանահաններ. ապակե գնդեր. 
մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. շիշ 
բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. մետաղական շամփուրներ 
խոհանոցի համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. հարդարանքի խոզա-
նակներ. լամպերի ապակիները մաքրելու 
խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ 
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների 
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի 
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի 
համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների 
համար). թռչնավանդակներ մաղեր 
(կենցաղային). ջերմամեկուսիչ տարողու-
թյուններ. ջրամաններ, տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. կերակրաթսաներ. 
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական 
ճիլոպներ. մաղեր մոխրի համար (կենցաղային 
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի 
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու 
համար. կերամաններ կենդանիների համար. 
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր լաթեր 
մաքրություն անելու համար. մանր չինական 
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ 

(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
սոսնձամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
եղջյուրներ խմելու համար. տնային պարա-
գաներ կոսմետիկայի համար. կենցաղային 
քամիչներ. սկահակներ (վազաներ) մրգերի 
համար. տակդիրներ դանակների համար 
սեղանի սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչներ. կափարիչներ 
կճուճների համար. արդուկի սեղանների 
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների 
ձևը պահպանելու համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. 
կաղապարներ սառույցի համար. կաշի 
ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն 
սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղային 
թիակներ. խոհարարական կաղապարներ. 
մաքրող գործիքներ ձեռքով կառավարվող. 
ատամնաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը 
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ. 
խոհանոցային տախտակներ կտրատելու 
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. 
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ 
արդուկների համար. ապակու փոշի 
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). 
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված 
ջրի համար. արծնապատ ոչ շինարարական 
ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ, 
սպասք համեմունքների համար. սպունգներ 
հարդարանքի համար. բռնիչներ սպունգների 
համար. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու 
համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ. 
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
զինվորական կերակրականներ (արշավի 
կերակրականներ). ձեռնոցներ ձգելու 
հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի 
համար. թերթապակի (չմշակված). սպոր տային 
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տափաշշեր. գրիլներ. ռաշպերներ 
(խոհանոցային սպասք). տակդիրներ 
ռաշպերների համար տակդիրներ գրիլի համար. 
հատակի խոզանակներ. դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի. բացառությամբ 
շինարարականի. միջատորսիչներ. ապակե 
բամբակ. բացառությամբ մեկուսացման համար 
օգտագործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - 
ափսեներ բանջարեղենի համար. լիկյորի 
սպասքակազմեր, խոհանոցային շերեփներ. 
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. 
փշուրներ հավաքելու հարմարանքներ. 
խճանկարներ ապակուց. բացառությամբ 
շինարարականի. ձեռքով կառավարվող 
կենցաղային աղացներ. բրդե թափոններ 
մաքրելու համար. արհեստական ձվեր ածան 
հավերի տակ դնելու համար. դրոցներ ձվերի 
համար. փայլատ ապակի. ապակի 
ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու համար. 
հաց կտրատելու տախտակներ. ամանեղենի 
հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. հարթամամլիչներ 
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. 
սիֆոններ. կաթոցիկներ գինին համտեսելու 
համար. տախտակներ արդուկելու համար. 
կենցաղային թղթե սկուտեղներ. կավե 
կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղների 
համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղաղաց-
ներ. պղպեղամաններ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ 
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար. 
բացառությամբ մթերքների. թղթի և քարի. 
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ 
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ. 
կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դիմափոշու 
ամաններ, դույլեր սառույցի համար, 
խոհանոցային քերիչներ, առնետների 
թակարդներ, կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
համար. աղցանամաններ. աղամաններ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների և բույսերի 
համար. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 

սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաստելու 
մետաղական անոթներ. պնակներ. 
կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան 
թակարդներ. արձաններ ճենապակուց. կավից. 
խեցեղենից. հախճապակուց, թրծա կավից կամ 
ապակուց, շաքարամաններ, սկահակներ 
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ, 
հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմարանքներ. 
թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ կոշիկները 
կամ ձեռնոցները կոճկելու համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. տնային պարագաներ 
հարդարանքի համար. աղբանոթներ. սեղանի 
սպասք. բացառությամբ դանակների. 
պատառաքաղների և գդալների. հեղուկացիրներ 
օծանելիքների համար. նուրբ էլեկտրական 
հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամանեղեն 
ներկված ապակուց. ապակիներ 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ. 
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ 
բժշկականի). գեղար վեստական իրեր 
ճենապակուց. խեցեղենից. հախճապակուց. 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ավտոկլավներ 
ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական 
հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական 
ջեռուցիչներ մանկական սննդի համար. 
սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. մոմակալների վարդակներ. 
ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. 
մոմակալներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. 
թեյը թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. 
էլեկտրական խոզանակներ. բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. կիսանդրիներ 
ճենապակուց. խեցեղենից. հախճապակուց. 
թրծակավից կամ ապակուց. կաշպոներ. 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ. սուրճի 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սուրճի ոչ 
էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից տակդիրներ. 
հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, ոչ էլեկտրական 
դյուրա կիր սառցապահարաններ, 
հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողելու 
համար. մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
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փայլեցնելու ոչ էլեկ տրական հարմարանքներ. 
կափարիչներ պանրամանների համար. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
սկուտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրելու 
համար. կափարիչներ ամանների համար. 
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք). 
սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ 
պատրաստելու համար, բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար, ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. 
խոզանակներ տարողությունները մաքրելու 
համար. ցուցանակներ ճենապակուց կամ 
ապակուց. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. փետրե փոքր ավելներ. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային 
թափանցիկ կվարցային ապակեթելք. 
ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման 
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. 
արձանիկներ ճենապակուց. խեցեղենից. 
հախճապակուց. թրծակավից կամ ապակուց. 
թելեր ապակեթելքից. բացառությամբ 
մանածագործականի. ոչ էլեկտրական սրճա-
մաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ 
տնային տնտեսության համար. գարեջրի 
կափարիչով գավաթներ. սպասք բուսական 
յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման 
համար. մարիչներ մոմերի համար. մանկական 
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ ներ-
սենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը 
զարդարելու համար. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոցներ 

այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար. տաք ուտեստների ոչ 
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող 
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա 
պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ խմորի համար. օդաթողման 
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սխտորքամիչներ (խոհա-
նոցային սպասք). միանգամյա օգտագործման 
ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ 
սրբիչների համար. զուգարանի թղթի բռնիչներ. 
սենյակային ակվարիումներ. սենյակային 
ակվարիումների կափարիչներ. սենյակային 
տերարիումներ (վիվարիումներ). քամվող 
հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ թղթերի 
համար. արկղեր բույսերի համար. ձողիկներ 
(ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու (համտեսելու) 
համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. միջատներին 
գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ էլեկտրական 
սարքեր. թխելու համար գորգիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ. 
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. 
մոմ պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական 
շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմա-
հարդարման սպունգներ. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական ջարդիչներ. բռնիչներ 
(խոհանոցային). Խոհանոցային ձեռնոցներ. 
Խորոված անելու ձեռնոցներ. խոհանոցային 
վրձիններ. խոզանակներ. խոհարարական 
տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան լվանալու 
ձեռնոցներ, դիմահարդարման վրձիններ, 
դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար. 
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. 
դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. 
թարթիչների խոզանակներ. կենցաղային. ոչ 
էլեկտրական զատիչներ ձվի համար. ոտքերի 
մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման 
համար. էլեկտրական հոսանքին միացող 
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար. 
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և 
ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի 
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օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. 
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման. փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելի 
սառույցի համար. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. խոհանոցային վար-
սանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր. 
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրա-
կան սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ, բազմակի օգտագործ ման 
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար, 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. 
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի 
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
դիֆուզորներ. բացառությամբ հոտավետ 
եղեգների. անուշաբույր յուղերը տարածելու 
թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստելու 
ձեռքի մեքենաներ:

____________________

(210) 20192646
(220) 23.12.2019
(730) Քոուլ Հաան ԷլԷլՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 18. թղթապայուսակներ (կաշե-

գալանտերեա), դրամապանակներ, ճամ-
պրուկներ, ճամփորդական սնդուկներ, 
ճամփորդական պայուսակներ, թիկնա-
պայուսակներ, կաշվե պայուսակներ, կանացի 
պայուսակներ, քսակներ, տնտեսական կաշվե 
պայուսակներ, բանալիների կաշվե պատյաններ, 
այցեքարտերի կալիչներ,  վարկաքարտերի 
կալիչներ. բանալիների բրելոկներ, ուղեբեռի 
ճամպրուկներ, կլատչ պայուսակներ, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախատեսված 
պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ. 
լողափի պայուսակներ. ուսապարկեր. գրպանի 
դրամապանակներ. հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց 
և երեխաների համար, այդ թվում՝  ջինսեր, 
վարտիքներ, մարմնի ներքնամասի հագուստ 
(bottoms).  շապիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարմնի վերնամասի հագուստ 
(tops), գործած ժիլետներ, ուսակապերով 
մայկաներ, կիսաշրջազգեստներ, գուլպաներ, 
բաճկոններ (հագուստ), վերարկուներ, 
կիսատաբատներ, բլուզներ, սվիտերներ, 
բաճկոնակներ, շրջազգեստներ, վզպատներ, 
ձեռնոցներ, շալեր, կոմբինեզոններ, 
սպորտային հագուստ, թիկնոցներ, անջրացիկ 
հագուստ, դահուկորդների հագուստ, 
լողազգեստ, ներքնազգեստ, ֆուֆայկաներ, 
տրիկոտաժեղեն. վզկապներ. կոշկեղեն, այդ 
թվում՝ երկարաճիտ կոշիկներ, կոշիկներ, 
կեդեր, բարձրակրունկ կոշիկներ, սանդալներ և 
հողաթափեր. գլխարկներ, այդ թվում՝ կեպիներ, 
բոլորագլխարկներ.

դաս 35. մանրածած խանութների 
ծառայություններ և մանրածախ առցանց 
ծառայություններ կոսմետիկայի, ակնոցների, 
արևնային ակնոցների, ժամացույցների, 
ոսկերչական իրերի, բջջային հեռախոսների 
ծածկերի և պատյանների, թղթապայուսակ-
ների, դրամապանակների, ճամպրուկների, 
ճամփորդական սնդուկների, ճամփորդական 
պայուսակների, թիկնապայուսակների, կաշվե 
պայուսակների, կանացի պայուսակների, 
քսակների, տնտեսական կաշվե պայուսակների, 
բանալիների կաշվե պատյանների, այցե-
քարտերի կալիչների,  վարկաքարտերի 
կալիչների, թղթադրամների սեղմակների, 
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բանալիների բրելոկների, ուղեբեռի 
ճամպրուկների, կլատչ պայուսակների, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախա տեսված 
պայուսակների, սպորտային պայուսակների, 
լողափի պայուսակների, ուսապարկերի, 
գրպանի դրամապանակների, հովանոցների,  
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար 
հագուստի, ջինսերի, վարտիքների, մարմնի 
ներքնամասի հագուստի.  շապիկների, կարճա թև 
(T-աձև) մայկաների, մարմնի վերնամասի 
հագուստի, գործած ժիլետների, ուսակապերով 
մայկաների, կիսաշրջազգեստների, գուլ-
պաների, բաճկոնների, վերարկուների, 
կիսատաբատների, բլուզների, սվիտերների, 
բաճկոնակների, շրջազգեստների, վզպատների, 
ձեռնոցների, շալերի, կոմբինեզոնների, 
սպորտային հագուստի, թիկնոցների, անջրացիկ 
հագուստի, դահուկորդների հագուստի, 
լողազգեստի, ներքնազգեստի, ֆուֆայկաների, 
տրիկոտաժեղենի, վզկապների, կոշկեղենի, 
երկարաճիտ կոշիկների, կոշիկների, կեդերի, 
բարձրակրունկ կոշիկների, սանդալների, 
հողաթափերի, գլխարկների, կեպիների, 
բոլորագլխարկների վաճառքի ոլորտում. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. վաճառքի 
խթանում,  երրորդ անձանց համար 
մարքեթինգային (շուկայավարման) և գովազ-
դային ծառայությունների տրամադրում՝ նաև 
համացանցի միջոցով. առևտրային բիզնես 
և վարչարարական ծառայությունների 
տրամադրում մանրածախ խանութների 
ֆրանչայզինգի և շահագործման ոլորտում՝ նաև 
համացանցի միջոցով։

____________________

(210) 20192647
(220) 23.12.2019
(730) Քոուլ Հաան ԷլԷլՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 18. թղթապայուսակներ (կաշեգա-

լանտերեա), դրամապանակներ, ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, կաշվե 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ, 
քսակներ, տնտեսական կաշվե պայուսակներ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ, այցե-
քարտերի կալիչներ,  վարկաքարտերի 
կալիչներ. բանալիների բրելոկներ, ուղեբեռի 
ճամպրուկներ, կլատչ պայուսակներ, բոլոր 
տեսակի սպորտաձևերի համար նախատեսված 
պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ. 
լողափի պայուսակներ. ուսապարկեր. գրպանի 
դրամապանակներ. հովանոցներ.

դաս 25.  հագուստ  տղամարդկանց,  կանանց 
և երեխաների համար, այդ թվում՝  ջինսեր, 
վարտիքներ, մարմնի ներքնամասի հագուստ 
(bottoms).  շապիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, մարմնի վերնամասի հագուստ 
(tops), գործած ժիլետներ, ուսակապերով 
մայկաներ, կիսաշրջազգեստներ, գուլպաներ, 
բաճկոններ (հագուստ), վերարկուներ, 
կիսատաբատներ, բլուզներ, սվիտերներ, 
բաճկոնակներ, շրջազգեստներ, վզպատներ, 
ձեռնոցներ, շալեր, կոմբինեզոններ, սպոր-
տային հագուստ, թիկնոցներ, անջրացիկ 
հագուստ, դահուկորդների հագուստ, 
լողազգեստ, ներքնազգեստ, ֆուֆայկաներ, 
տրիկոտաժեղեն. վզկապներ. կոշկեղեն, այդ 
թվում՝ երկարաճիտ կոշիկներ, կոշիկներ, 
կեդեր, բարձրակրունկ կոշիկներ, սանդալներ և 
հողաթափեր. գլխարկներ, այդ թվում՝ կեպիներ, 
բոլորագլխարկներ։

____________________

(210) 20192652
(220) 24.12.2019
(730) Էբբոթթ  Րեփիդ Դայըգնոսթիքս Ինթըրնեշնլ 
Սըբսիդիըրի Անլիմիթիդ Քամփնի, IE 
(540) 
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(511) 
դաս 1. փորձարկման ռեակտիվներ դատա-

բժշկական վերլուծության մեջ օգտագործելու 
համար. արհեստական պայմաններում 
ախտորոշիչ թեստավորման,  սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման), արդյունքների 
հաստատման և վերլուծության համար 
նախատեսված ստուգիչ պատրաստուկներ. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ և քիմիական 
ռեակտիվներ լաբորատոր կամ հետազոտական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ախտորոշիչ թեստավորման հավաքածու-
ներում օգտագործվող լուծույթներ, որոնք 
նախատեսված են լաբորատոր կամ 
հետազոտական նպատակների համար. 
ախտորոշիչ թեստավորման հավաքածու-
ներ լաբորատորիաներում օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
լաբորատորիաներում օգտագործելու համար. 
ռեակտիվներ և փորձանմուշներ ներառող 
ախտորոշիչ թեստավորման հավաքածուներ.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվ-
ներ. թեստավորման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար. ախտորոշիչ թեստեր բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման 
համար ռեակտիվներ պարունակող միջոցներ. 
բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ 
պարունակող թեստավորման շերտեր. 
արհեստական պայմաններում ախտորոշիչ 
բժշկական փորձարկումների համար 
նախատեսված քիմիական  ռեակտիվներ 
պարունակող թեստավորման միջոցներ. 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման 
հավաքածուներ. քիմիական ռեագենտներ, 
որոնք օգտագործվում են բժշկական 
ախտորոշման և վերլուծության համար:

____________________

(210) 20192673
(220) 26.12.2019
(730) ԳՌԵ Գրանդ Ռիվեր Էնթերփրայզիս 
Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 

(540) 

(511) 
դաս 5. կանեփից պատրաստված արտա-

դրանք՝ այն է յուղեր բուժական նպատակների 
համար. կանեփի յուղեր բուժական նպատակների 
համար. կանեփի և մարիխուանա բուժական 
նպատակների համար յուղեր, քսուկներ, 
խտացված մածուկներ, թուրմեր, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պարունակում է կանեփի 
ածանցյալներ բուժական նպատակներով. 
կանեփի յուղեր, քսուկներ, խտացված 
մածուկներ, թուրմեր, խեժից ստացված յուղեր, 
սննդանյութեր՝ բուժական նպատակներով. 
կանեփ պարունակող բժշկական սննդային 
հավելումներ. կանեփի ածանցյալներ բժշկական 
նպատակների համար. խեժեր և յուղեր, մաշկի 
քսուկներ, հողուկ և հեղուկ օճառներ, լոգանքի 
հավելանյութեր, լոգանքի խոտաբույսեր, 
լոգանքի յուղեր, մարմնի քսուքներ, մարմնի 
յուղեր, մարմնի լոսյոններ, դեմքի և մարմնի 
կաթ. մաշկի խնամքի միջոցներ. որոնցից 
յուրաքանյուրը պարունակում է կանեփի ածան-
ցյալներ բժշկական նպատակների համար. 
ցավը թեթևացնելու, հանգստանալու, սթրեսը 
և հոգնածությունը թեթևացնելու, դեպրեսիան 
թեթևացնելու համար՝ որպես քնելու միջոց 
օգտագործվող ապրանքատեսակներ, որոնք 
պարունակում են կանեփ. կանեփի յուղեր կամ 
կաննաբինոիդներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճների մասեր առանց 
ծխախոտի. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
ծամելու ծխախոտ. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ծխամուրճներ. սիգարներ. սիգարակտրիչ 
մեքենաներ արկղեր սիգարների համար. 
արկղերսիգարետների, ծխագլանակների 
համար. մուշտուկներ սիգարների համար. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարետներ. ծխագլանակներ. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները. 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգա-
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րետի մուշտուկների ծայրապանակներ. սիգա-
րետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. ծխելու 
խոտաբույսեր քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ.  հեղուկ  լուծույթներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. կանեփի, մասնավորապես՝ խեժերի 
և յուղերի ածանցյալներ ծխողների համար. 
կանեփ և մարիխուանա ծխողների համար. 
կանեփի արտադրանք ծխողների համար. չոր 
մարիխուանա ծխողների համար:  

____________________

(210) 20192679
(220) 26.12.2019
(730) «Փիթսա փազտա» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 15, տարածք 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43.  սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, հյուրա-
նոցների ծառայություններ, խորտ կարանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192683
(220) 26.12.2019
(730) Անուշավան Գևորգի Ալեքսանյան, ք. 
Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, շ. 24, բն. 15, AM 

(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-

կան փոխարկիչներ. էլեկտրահաղորդալարեր. 
ինտեգրալ սխեմաներ. հենաչափ (օդոմետր) 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պտու տա կահան՝ լարման փորձարկիչով. 
էլեկտրական ինդուկտիվության կոճեր 
(էլեկտրական ինդուկտոր). խցաններ. վարդակ 
և այլ էլեկտրական հպակներ. նավիգացիոն 
գործիքներ. լույսի ուղեցուցային մալուխներ:

____________________

(210) 20192684
(220) 26.12.2019
(730) Անուշավան Գևորգի Ալեքսանյան, ք. 
Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, շ. 24, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. էներգիայով կառավարվող 

գործիքներ. հնձող մեքենաներ. հեղուկացիր 
ձրցան մեքենաներ. փայտամշակ ման 
մեքենաներ. էքսկավատոր. դոմկրատ. 
ամբարձիչ կռունկ. ներքին այրման շարժիչ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). բեն-
զինային շարժիչ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). կարբյուրատոր. կայծային 
մոմ մեքենայի շարժիչի համար. շրջանաձև 
սղոցի շեղբեր (մեքենայի բաղադրիչներ). ձեռքի 
գործիքներ. ձեռքով աշխատող էլեկտրական 
փորման սարք. հիդրավլիկ ձեռքի գործիք. 
օդաճնշիչ ձեռքի գործիք. օդաճնշական 
մեխի դակիչ. անկյունահղկիչ. հղկիչ մեքենա. 
գայիկոնիչ. ձոեքի էլեկտրական գայլիկոնիչ. 
պտուտակահան:

____________________
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(210) 20192693
(220) 27.12.2019
(730) Նորիկ Սիմոնյան, Գյումրի, Տերյան 98ա, 
բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20192710
(220) 30.12.2019
(730) Էբբոթթ  Րեփիդ Դայագնոսթիքս Ինթըր-
նեշնլ Անլիմիթիդ Քամփնի, MT 
(540) 

(511) 
դաս 1. արհեստական պայմաններում 

ախտորոշիչ թեստավորման,  սքրինինգի 
(զանգվածային հետազոտման), արդյունքների 
հաստատման և վերլուծության համար 
նախատեսված ստուգիչ պատրաստուկներ. 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ և քիմիական 
ռեակտիվներ լաբորատոր կամ հետազոտական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
ախտորոշիչ թեստավորման հավաքածունե-
րում օգտագործվող լուծույթներ, որոնք 
նախատեսված են լաբորատոր կամ հետա-
զոտական նպատակներով օգտագործելու 
համար. թեստավորման շերտեր, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. ռեակտիվներ և 
վերլուծիչներ պարունակող հավաքածուներ՝ 
արյան, մարդու շիճուկի, պլազմայի, մեզի, այլ 
կենսաբանական հեղուկների և հյուսվածքների 
մեջ հակագենների առկայության ստուգ-
ման համար. ախտորոշիչ թեստա վոր ման 

հավաքածուներ լաբորատորիաներում կամ 
հետա զոտություններում օգտա գործելու 
համար. ախտորոշիչ պատ րաստուկներ 
լաբորա տորիաներում կամ հետա-
զոտություններում օգտագործելու համար. 
ռեակտիվներ և վերլուծիչներ պարունակող 
ախտորոշիչ թեստավորման հավաքածուներ. 
քրոմատոգրաֆիական իմունավերլության 
թեստեր լաբորատոր կամ հետազոտական 
նպատակներով օգտագործելու համար. 
իմունաքրոմատոգրաֆիական թեստեր 
արհես տական պայմաններում լաբորատոր 
կամ գիտական հետազոտությունների 
համար. ախտորոշիչ թեստեր արհեստական 
պայմաններում լաբորատոր կամ գիտական 
հետազոտությունների համար. ռեակտիվներ 
և վերլուծիչներ պարունակող լաբորատոր 
թեստավորման հավաքածուներ՝ արյան, մարդու 
շիճուկի, պլազմայի, մեզի, այլ կենսաբանական 
հեղուկների և հյուսվածքների մեջ հակագենների 
առկայության ստուգման համար. ալկոհոլի 
և թմրանյութերի հայտնաբերման համար 
անհրաժեշտ թեստավորման հավաքածուներ. 
թմրանյութերի և ալկոհոլի հայտնաբերման 
թեստավորման միջոցներ. թեստավորման 
շերտեր, նախատեսված թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
թեստավորման բաժակներ թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
թեստավորման վահանակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար.

դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ թեստա-
վորման հավաքածուներ. բժշկական ախտ-
որոշիչ թեստավորման շերտեր. բժշկական 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. թեստավորման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. ախտորոշիչ 
թեստեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ վերլուծիչներ. 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման հավա-
քա ծուներում օգտագործվող լուծույթներ. 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման համար 
ռեակտիվներ պարունակող քարթրիջներ. 
բժշկական ախտորոշիչ ռեակտիվներ 
պարունակող քարթրիջներ. քիմիական 
ռեակտիվներ պարունակող թեստավորման 
քարթրիջներ՝ նախատեսված արհեստական 
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պայմաններում ախտորոշիչ բժշկական 
թեստավորման համար. բժշկական ռեակտիվներ 
պարունակող քարթրիջներ բժշկական 
ախտորոշման համար. բժշկական ախտորո-
շիչ թեստեր արհեստական պայմաններում 
հետազոտությունների համար. բժշկական 
ախտորոշիչ վերլուծիչներ արհեստական 
պայմաններում հետազոտությունների 
համար. բժշկական ախտորոշիչ թեստա-
վորման հավաքածուներ արհեստական 
պայմաններում հետազոտությունների համար. 
բժշկական ախտորոշիչ թեստավորման 
շերտեր արհեստական պայմաններում 
հետազոտությունների համար. բժշկական 
ախտորոշիչ ռեակտիվներ արհեստական 
պայմաններում հետազոտությունների 
համար. բժշկական ախտորոշիչ թեստեր 
հիվանդությունների հայտնաբերման, ախտ-
որոշման, սքրինինգի (զանգվածային 
հետազոտման) և հաստատման համար. 
ռեակտիվներ և վերլուծիչներ պարունակող 
բժշկական հավաքածուներ՝ արյան, մարդու 
շիճուկի, պլազմայի, մեզի, այլ կենսաբանա-
կան հեղուկների և հյուսվածքների մեջ 
հակագենների առկայության ստուգման 
համար. քրոմատոգրաֆիական իմունավերլու-
ծության թեստեր բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող իմունաքրոմատոգրաֆիական 
թեստեր արհեստական պայմաններում 
հետազոտությունների համար. թեստավորման 
հավաքածուներ ալկոհոլի և թմրանյութերի 
հայտնաբերման համար. միջոցներ, սարքեր 
թմրանյութերի և ալկոհոլի հայտնաբերման 
համար. թեստավորման շերտեր թմրանյութերի 
և ալկոհոլի հայտնաբերման համար. 
թեստավորման բաժակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար. թեստա-
վորման վահանակներ թմրանյութերի և 
ալկոհոլի հայտնաբերման համար։

____________________

(210) 20200003
(220) 08.01.2020
(730) Թեքսոլ Լուբրիթեք ՖԶՔ, AE 

(540) 

(511) 
դաս 4. քսանյութեր. սպիտակ յուղեր. 

գերչակաձեթ (տեխնիկական). յուղ   քարածխա-
յին խեժից. դիզելային վառելիք. կիզայուղեր. 
տեխնիկական յուղեր. շարժիչի յուղ. բարբա-
րուկի յուղ արդյունաբերական նպատակների 
համար. քսայուղեր. յուղեր նավերի համար. 
տեխնիկական վազելին արդյունաբերական 
նպատակների համար. ճարպեր կաուչուկը 
պահպանելու համար. յուղեր կաուչուկը 
պահպանելու համար. տեխնոլոգիական յուղեր 
բիտումի նոսրացուցիչների համար: 

____________________

(210) 20200041
(220) 15.01.2020
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
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. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջա րեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջա րեղեն. 
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չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնա նմաններ. 
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. անկենդան 
օմարներ. 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 (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. 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. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 

լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. 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 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 
(խյուս 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). 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. 
բուրավետացված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

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). 
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. թաժին մսով. ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա  բույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա-
նուխի 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. բուրավետարար-
ներ 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) 
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 



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. 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). 
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 չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
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. 
լոռամրգի սոուս համեմունքներ. խնձորի 
սոուս համեմունքներ. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
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սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպե-
լիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ:

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 

անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ. 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 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում առաքում. մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն ներ. 
քեմպինգ ների ծառայություններ.  ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի. 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ.  սենյակների. դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
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մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում, տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200042
(220) 15.01.2020
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
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. չամիչ. թթու դրած 

մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. սննդային 
դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. կոճա-
պղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի 
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց.  յոգուրտ,բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. 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. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
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պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկեն-
դան սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյաց-
ված ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան 
մանր ծովախեցգետիններ. 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 
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 
(խյուս 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). 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. 
բուրավետացված 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). 
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. թաժին մսով. ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

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. անթթխմոր հաց. 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. 
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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). 
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. 
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. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 

կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. 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 
արտա դրանք). 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-
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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 գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ 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). 
օկոնոմիակի (ճապոնական   բարկահամ   
բլիթներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառ-
նուրդ (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). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկ-
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա, բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի 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 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ:
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դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ. 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 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում առաքում. մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ.  
ճաշարանների ծառայություններ հիմնարկ-
ներում կամ ուսումնական հաստա տու-
թյուններում. ժամանակավոր բնա կա  տեղերի 
վար ձակալում պանսիոնների ծառայու -
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառա յություններ. 
խորտկարանների ծառայու թյուն ներ. պան-
սիոններ   կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի. 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ.  սենյակների. դահլիճների վարձա-
կալում հավաքների համար. վրանների 

վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում, տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200043
(220) 15.01.2020
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի  յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
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սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. 
սննդային յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի 
սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց.  յոգուրտ,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. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. 
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. 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 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 
(խյուս 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). 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. 
բուրավետացված 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 ). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
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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. թաժին մսով. ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

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. անթթխմոր հաց. 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 եթե-
րային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
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. 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. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար. բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
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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 զարդարանք-
ներ 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). 
օկոնոմիակի (ճապոնական  բարկահամ բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորա խառ նուրդ 
(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). արագ (ակնթարթային) 
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. 
լոռամրգի 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 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
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ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպե-
լիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ:

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 

(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ. 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 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում 
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ ների 
ծառայություններ.  ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմնարկներում կամ ուսումն ա-
կան  հաստատություններում.  ժամանա կա վոր 
բնակատեղերի վարձակալում պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի. 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ.  սենյակների. դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում, տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

65

ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

(210) 20200044
(220) 15.01.2020
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
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. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ. 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. կաթնա-
մթերք. 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. անկենդան սաղմոն. 
կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան 
թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. արևածաղկի սննդային յուղ. ենթա-
մթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ. 
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկեն-
դան սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածո-
յացված ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան 
մանր ծովախեցգետիններ. 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 
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 
(խյուս սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
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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. լեցի-
տին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարա րական 
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. 
բուրավետացված 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). 
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. թաժին մսով. ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

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. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքա բլիթ. 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. 
կայունա րարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ եթերա յին 
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 նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ, կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
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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 (ալրա-
յին հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկի ներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պու-
դինգ (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 հիմքով. 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 
արտա դրանք). 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 նախաճա-
շեր. 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 գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ 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). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո, 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
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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). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկ-
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա, բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի 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 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 

քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ. բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ:

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ. 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 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաս տում 
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևա վորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
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սրճարանների ծառայություններ. նախա ճա-
շարանների ծառայություններ. քեմպինգ ների 
ծառայություններ.  ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմնարկներում կամ ուսումն ական 
հաստատություններում. ժամանա կավոր 
բնակատեղերի վարձակալում պանսիոն ների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի. 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ.  սենյակների. դահլիճների վարձա-
կալում հավաքների համար. վրանների 
վարձույթ. խոհանոցային սարքերի վարձույթ 
խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. արիշտա 
ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում, տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200084
(220) 22.01.2020
(730) Մայլն Սփեշըլթի Լ.Փ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

տուբերկուլյոզի բուժման համար։
____________________

(210) 20200104
(220) 23.01.2020
(730) «Պրոզոն» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու փ., 
տուն 100, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20200111
(220) 24.01.2020
(730) Մանուել Աշոտի Աբելյան, Կոտայքի մարզ, 
Գառնի, Երևանյան 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20200133
(220) 30.01.2020
(730) Էդգար Լադիկի Օհանյան, Երևան, Ավան, 
Բաբաջանյան 146, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 18. դրամապանակներ. թղթա-

պանակներ. բանալիների պատյաններ. սպոր-
տային պայուսակ.

դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափեր. գուլպաներ. բերետներ. 
բլուզներ. կեպիներ. տրիկոտաժեղեն. քուղերով 
կիսակոշիկներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. բռնցքամարտիկի վարտիքներ. 
ներքնազգեստ. գոտիներ. խալաթ. սվիտեր. 
կարճագուլպա. միջատակեր. շապիկներ. 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
տաբատ. վերնազգեստ. ձեռնոց. շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. բաճկոնակ. հագուստ 
ջինսից. մուշտակ. կիսավարտիք. վերարկուներ. 
բրդյա բաճկոն. կոշիկներ. սպորտային 
կոշիկներ. կարճաթև մայկաներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկի համար. 
կոճակներ. սևեռակ ճարմանդներ. մետաղա-
զարդեր.   ճարմանդներ   գոտիների 
համար. քուղեր կոշիկների համար. զարդեր 
կոշիկների համար. կայծակ ճարմանդներ. 
փայլազարդեր հագուստի համար. 
ճարմանդներ. տարբերանշաններ ոչ ազնիվ 
մետաղից. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործա-
կան իրեր (արդուզարդի ապրանքներ). 
կոճակ խորհրդանշաններ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսված:

____________________

(210) 20200139
(220) 30.01.2020

(730) «Առողջության համեր» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 18/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի հաստա-

տությունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200152
(220) 31.01.2020
(730) Քաթար Էյըրուեյզ Գրուփ (Քյու.Սի.Էս.Սի), QA 
(540) 

(511) 
դաս 16. քարտեր, ամսագրեր (պար-

բերական), տոմսեր, բլոկնոտներ (նոթա-
տետրեր).

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ավիա-
փոխադրումներ, կրուիզների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում), 
ճանապարհորդների փոխադրում, տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում, տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հարցերով:

____________________
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(210) 20200153
(220) 31.01.2020
(730) Քաթար Էյըրուեյզ Գրուփ (Քյու.Սի.Էս.Սի), 
QA 
(540) 

(511) 
դաս 16. քարտեր, ամսագրեր (պարբե-

րական), տոմսեր, բլոկնոտներ (նոթատետրեր).
դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-

թյուններ. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ավիա-
փոխադրումներ, կրուիզների կազմակեր-
պում, ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, սուրհանդակային ծառայություն-
ներ (նամակների կամ ապրանքների 
առաքում), ճանապարհորդների փոխադրում, 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում, 
տեղեկատվություն փոխադրումների հարցերով:

____________________

(210) 20200178
(220) 03.02.2020
(730) «Արատտա փարթներս» ՍՊԸ, Երևան, 
Տերյան 1/1, շինություն 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. շաքարապատված ընկույզ. 

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. բաղա-
դրություններ արգանակ պատրաստելու համար. 

խավիար պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած 
մանր վարունգ. պահածոյացված բանջարեղե. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն 
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր.
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. 
ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ.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 լուծամզուք-
ներ (էքստրակտներ). կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. 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. ձեյթունի 
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. անկենդան 
սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր. 
անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ սնունդ 
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պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդային 
յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնա-
սնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն. մրգակեղև. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. ծեծած նուշ. մշակված գետնընկույզ.  
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի 
հեղուկ սննդային յուղ. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
մրգային չիպսեր. անկենդան խխունջներ. 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի 
համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. 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 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 
(խյուս 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. լեցի-
տին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնա-
թթվային խմորումով մերված կաթ). մածուն 
(թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
նշի կաթ խոհարարական նպատակների հա մար.  

բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. ցակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացված 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). 
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. 
կիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. ցուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր.  սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա բույր պատրաստուկներ սննդի համար. 
համեմունք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը 
պահա ծոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքա բլիթ. ածիկային գալետներ.  անա-
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.  
ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ.  
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
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(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 էսեն-
ցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.  
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. մննդային 
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 
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. մակարդներ. 
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. 
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. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. 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 թե.յ. 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. ձնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
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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 գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ 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). 
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 չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 

(պիկալիլի). բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. լոռամրգի 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. շնչա-
ռությունը 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 խմիչքներ, 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) 20200182
(220) 03.02.2020
(730) Հակոբ Կազանջյան, Երևան, Դ. Մալյան 
նրբ., շ. 6, բն. 37, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200184
(220) 04.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մխիթար 
Հակոբյան, ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 
տուն 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20200187
(220) 04.02.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, 
Երևան, Վ. Դավթյան 13, 0037, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլա-
յին կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200189
(220) 04.02.2020
(730) Սարգիս Գասպարյան, Երևան, Կիևյան 2, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. ճաշարանների ծառայություններ 
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հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ռեստորանների ծառա-
յություններ. ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում: 

____________________

(210) 20200191
(220) 05.02.2020
(730) «Բրեինդ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 87/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. բրենդավորում ծառայությունը, 

այն է՝ ապրանքային նշաների մարքեթինգա-
յին ծառայություն, խորհրդատվություն, 
կառավարում. 

դաս 42. ապրանքային նշանի մշակում. 
գրաֆիկական դիզայն. գեղարվեստական 
դիզայն. ծրագրային ապահովման մշակում. վեբ-
կայքերի ստեղծում. դիզայն և տեխնիկական 
սպասարկում:

____________________

(210) 20200193
(220) 05.02.2020
(730) «Արտագրո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Մարքսի 15/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. թունաքիմիկատներ.
դաս 5. պեստիցիդ:

____________________

(210) 20200194
(220) 05.02.2020
(730) «Արտագրո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Մարքսի 15/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. թունաքիմիկատներ.
դաս 5. պեստիցիդ: 

____________________

(210) 20200202
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200203
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________
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(210) 20200204
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200205
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200206
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200207
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20200208
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200209
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200210
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200211
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200212
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200213
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20200214
(220) 06.02.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 

____________________
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(210) 20200217
(220) 06.02.2020
(730) Լիլիթ Մամիկոնյան, Երևան, Գյուլի-
կեխվյան նրբ. 3, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 

ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանսպորտա-
յին ծառայություններ տեսարժան վայրերի 
դիտման համար. ճանապարհորդությունների 
տոմ սերի ամրագրում. ճանապարհորդություն-
ներիի ամրագրում և կազմակերպում. 
ճանապարհորդական վիզաների և ճանա-
պարհորդական փաստաթղթերի կազ-
մակերպում արտասահման մեկնող անձանց 
համար:

____________________

(210) 20200219
(220) 06.02.2020
(730) Փրայս Քոսթքոու Ինթրնեշնլ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 35. թարմ մսի, մրգերի, բանջարեղենի 

և նախօրոք պատրաստված սննդա-
մթերքի, սուրճի, թեյի, փաթեթավորված չոր 
մթերքների, կաթնամթերքի, խմորեղենի ու 
հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի, ալկոհոլային 
և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ծխախոտային 

արտադրանքի, հագուստի և կոշկեղենի, 
խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, 
խոհանոցային կահկարասու, սպասքի և 
սարքավորումների, սեղանի սպիտակեղենի, 
արհեստական բույսերի ու ծառերի, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
կենցաղային թղթյա արտադրանքի, լվացքի 
պարագաների, օճառների և մաքրող միջոցների, 
կոսմետիկական միջոցների, անձնական 
խնամքի պարագաների, դեղագործական 
պատրաստուկների, վիտամինների, սննդային 
հավելումների, այգեգործական ապրանք-
ների ու սարքավորումների, կենդանիների 
կերերի ու կենդանիների խնամքի 
պարագաների, մեխանիկական սարքերի 
ու ձեռքի գործիքների, ավտոմոբիլային 
ապրանքների ու բենզինի, տնային և դրսի 
կահույքի, գրասենյակային կահույքի ու 
սարքավորումների, համակարգիչների 
ու համա կարգիչներին կից սարքերի, 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի, կենցաղային փոքր և մեծ 
տեխնիկայի, կոմպակտ սկավառակների 
ու DVD-ների, կենցաղային էլեկտրոնային 
ապրանքների, բոլոր նպատակների 
համար նախատեսված մարտկոցների, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, ոսկերչա-
կան իրերի, ժամացույցների, զվարճալի 
իրադարձությունների համար տոմսերի, 
տոնական զարդերի ու զարդարանքների 
մանրածախ ու մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
ու մեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում տպագիր 
հրատարակությունների, ապրանքների ցուցա-
դրման և առցանց էլեկտրոնային կապի 
միջոցով կամ զանգվածային տեղեկատվության 
այլ միջոցներով. նմուշների տարածում. 
ներմուծման և արտահանման ծառայություն-
ներ. խորհրդատվություն ներմուծման և 
արտահանման ծառայությունների ոլորտում. 
դեղատոմսով դուրսգրվող դեղագործական 
պարտաստուկների պատվիրման և վաճառքի 
ծառայություններ առցանց էլեկտրոնային կապի 
միջոցով կամ զանգվածային տեղեկատվության 
այլ միջոցներով. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200220
(220) 06.02.2020
(730) «Սեյքրիդ սպայսիս, ինք» ՍՊԸ, Երևան, 
Քաջազնունի 14, բն. 70, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմունքներ և այլ համեմունքներ, 

այն է՝ չորացված մաղադանոս, սամիթ, երիցուկ, 
ուրց, դաղճ, թաթխուն, համեմ, ծիտրոն, ռեհան, 
անանուխ, խառը կանաչի:

____________________

(210) 20200221
(220) 06.02.2020
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. գովազդային նյութերի 
տարա ծում. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդա  տվություն գործարարության. 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. ապրանքների 
ցուցադրում. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 

գովազդ. ծառայություններ հասարակա-
կան հարաբերությունների բնագավառում. 
հեռուստա գովազդ. հաղորդագրություն ների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. գոր-
ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. շուկայագիտա կան 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կար ծիքի հետազոտում. տարածքների 
վարձա կալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. տեքստի մշակում. գովազդ 
փոստով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում.առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն). ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն). կառավարում երրորդ անձանց 
համար. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայա վարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար. որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
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առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի. ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին գովազդ. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցու-
ցա դրություն). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում.

դաս 42. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխ-
նիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. այցեքարտերի ձևա-
վորում. գովազդային նյութերի գրաֆիկական 
ձևավորում. 

դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. գործերի 
կառավարում հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում. մտավոր սեփականու թյան 
լիցենզավորում. սոցիալական ցանցերի 
առ ցանց ծառայու թյուններ. անձնական նամա-
կա գրության խմբագրում. համացանցում դոմեն 
անունների վարձույթ: 

____________________

(210) 20200222
(220) 06.02.2020
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթ ների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում: 

____________________
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(210) 20200223
(220) 06.02.2020
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթ ների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում: 

____________________

(210) 20200224
(220) 06.02.2020
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20.  գրասեղաններ (կահույք). 

գրասենյակային կահույք. կահավորանք 
(կահույք). դպրոցական կահույք. դարակներ 
(կահույք). մետաղական կահույք. դռներ 
կահույքի համար. ցուցապահարաններ 
(կահույք).

դաս 37. շինարարություն. կահույքի 
վերականգնում. կահույքի պաստառապա տում. 
ներկարարական աշխատանքներ. խորհրդա-

տվություն շինարարության հարցերով. 
էլեկտրիկների ծառայություններ. 

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու -
թյուն ներ. հատակագծերի մշակում շինարարու-
թյան բնագավառում ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա գա-
վառում. ճարտարագիտություն. արդյունա-
բերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ. ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20200225
(220) 06.02.2020
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում. մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություն-
ներ (զվարճություններ). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում): 

____________________
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(210) 20200227
(220) 06.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրի Թորոսյան 
Թելմանի, Երևան, Ներքին Շենգավիթ, փ. 2, 
տուն 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, խածանյութեր, 

արծնուկներ, ալիզարինային ներկանյութեր, 
ալյումինային ներկեր, ասբեստային ներկեր, 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ, սևե-
ռա կող նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի 
համար. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). 
ասֆալտի լաք. սև լաք. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ. 
բիտումային լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) 
փայտանյութի համար. խածանյութեր փայտա-
նյութի համար,. ներկանյութեր փայտանյութի 
կամ փայտի համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. ներկեր խեցեգործական իրերի 
համար. կապարի շպար. պաշտպանական 
նախաներկային պատվածքներ տրանս-
պորտային միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների 
համար. որդան կարմիր. ներկանյութեր. 
միջոցներ փայտանյութը պաշտպանելու համար. 
անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
տեմպերա. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. 
տպագրական ներկեր. ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ 
(ներկեր). սևեռակող նյութեր (լաքեր). ջնարակներ 
(պատվածքներ). թանձր հակակոռոզիա-
կան քսուքներ. պաշտպանական յուղեր 
փայտանյութի համար. հակակոռոզիական 
յուղեր. հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 

ներկերի համար. մածիկներ (բնական խեժեր). 
բաղադրություններ մետաղների փայլա-
զրկումը կանխելու համար. պաշտպանական 
պատրաստուկներ մետաղների համար. 
կապարի սուսր,. մուր (ներկանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. լաքեր 
մակերևույթ ները բուսածածկույթից պահպանող 
ներկապատվածքներ. ջրաներկեր նկարելու 
համար. յուղաներկեր նկարչության համար. 
նշիչների տեսքով գունանյութեր կահույքի 
վերականգնման համար. փայտյա հատակների 
լաքեր.

դաս 3. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). 
կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
կոշիկի քսուքներ. պատրաստուկներ ողորկման 
համար. կոշիկների խնամքի միջոցներ. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). մոմ մանրահատակի համար. 
ողորկելու մոմեր. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. պահպանող բաղադրություններ 
կաշվի համար (փայլեցնող). քսուքներ ողորկման 
համար. լվացող միջոցներ. բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. լուծույթներ 
մաքրելու համար. ճարպազերծող միջոցներ. 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
կենցաղային հակադիրտեր. կենցաղային 
հակաստատիկներ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. ժավելաջուր. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. հեղուկներ ապակիների. այդ 
թվում՝ հողմապակիների. մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
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հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. պատրաստուկներ 
ներկերը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. հեղուկներ հատակի համար. որոնք 
կանխում են սահելը. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. մոմ հատակի համար. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող (գունազրկող) 
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար. 
լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը 
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ 
անձեռոցիկներ:

____________________

(210) 20200229
(220) 07.02.2020
(730) «Մաստեր hոմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
թաղ. 2, շ. 44, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքների մանրամեծածախ 

առևտուր:
____________________

(210) 20200230
(220) 07.02.2020

(730) «Պարկ ավենյու» ՍՊԸ, Երևան, 5-րդ 
միկրոշրջան, Թևոյան 21/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200231
(220) 07.02.2020
(730) «Ռոնդա» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 11ա, 
բն. 73, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20200233
(220) 07.02.2020
(730) «Չիվարենի վայների» ՓԲԸ, Երևան, 
Վազգեն Սարգսյան 26/1, սենյակ 412, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________
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(210) 20200234
(220) 08.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշխեն Կոս-
տանդյան, ք. Աբովյան, Սարալանջի 15, բն. 2, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. հասարակական բաղնիքների 

ծառայություններ հիգիենայի նպատակներով. 
թուրքական բաղնիքների ծառայություններ. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություն-
ներ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակ տիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. հիվան-
դանոցների ծառայություններ. սանիտա-
րական ծառայություն.  մերսում. բժշկական 
օգնություն. ֆիզիոթերապիա. ատամնա-
բուժական օգնություն, ստոմատոլոգիա. 
մատնահարդարում և ոտնահարդարման 
ծառայություններ. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
մազերի պատվաստում. հոգեբանների 
ծառայություններ. սանիտարատեխնիկական 
սարքավորանքի վարձույթ. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. դաջում. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. արևա-
բուժարանների ծառայություններ.  հանքա-
ջրաբուժական կենտրոնների ծառայություններ. 
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ. 
թերապևտիկ ծառայություններ. լոգոպեդիա. 
խորհուրդներ առողջության հարցերով. 
մազահեռացում մոմով (էպիլյացիա). 
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթո-
դոնտիա). պիրսինգ. հանգստյան տների 
ծառայություններ. պալիատիվ խնամք. 
կոսմետոլոգիական ծառայություններ. ախտ-
որոշիչ լաբորատոր ծառայություններ. սպա 

կենտրոնների ծառայություններ. դեմքի և 
մարմնի խնամքի ծառայություններ, թերապևտի 
ծառայություններ, Գեղեցկության սրահների 
և վարսավիրանոցների ծառայություններ, 
մատնահարդարում, մազերի պատվաստում,  
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում:

____________________

(210) 20200235
(220) 10.02.2020
(730) Արմեն Ծատուրյան, Երևան, Վարդանանց 
18/1, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. մաքրող միջոցներ անձնական 

հիգիենայի համար. ձեռքի օճառներ. 
լվացքի պատրաստուկներ լվացքի համար, 
այդ թվում՝ լվացքի հեղուկ և լվացքի փոշի, 
սպասք լվանալու հեղուկ, ապակիների 
մաքրման միջոցներ, կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, փայտե և 
լամինատե մակերեսների մաքրման միջոցներ. 
լաքահանիչներ:

____________________

(210) 20200240
(220) 10.02.2020
(730) «Ավենյու դե Փարիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 23/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20200241
(220) 10.02.2020
(730) «Բի Էս Էմ Այ » ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 31, 
բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20200242
(220) 10.02.2020
(730) «Բի Էս Էմ Այ » ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 31, 
բն. 31, AM 
(540)
 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20200243
(220) 10.02.2020
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն-
ներ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ինքնասպասարկման 
ռես տորանների ծառայություններ. խորտ-
կարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200244
(220) 10.02.2020
(730) «Ֆլայ թրավել» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, գ. 
Մխչյան 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական ծառայություն-

ներ. ճանապարհորդական վիզաների և 
ճանապարհորդական փաստաթղթերի 
կազ մում արտասահման մեկնող անձանց 
համար. ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. տրանսպորտային ծառայու-
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թյուններ տեսարժան վայրերի դիտման 
համար. կրուիզների կազմակերպում. ճանա-
պարհորդների ուղեկցում:

____________________

(210) 20200245
(220) 11.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա 
Հարությունյան, Երևան, Աբելյան 6/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ինքնասպասարկման ռեստո-

րանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20200246
(220) 11.02.2020
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն 

է՝ թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ։

____________________

(210) 20200247
(220) 11.02.2020
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն 

է՝ թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ։ 
(554) Ծավալային նշան

____________________

(210) 20200250
(220) 11.02.2020
(730) «Տուռնա» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հացաթխման խմորիչներ, հավե-

լույթներ, այն է՝ գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար:

____________________

(210) 20200251
(220) 11.02.2020
(730) Արթուր Վարդապետյան, Երևան, 
Մյասնկյանի փ.,  տուն 9/1, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

88

ՄԱՍ 1

88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/102 .03 . 2020

(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումն ական կամ զվարճալի). շոուների 
արտադրություն. գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20200252
(220) 11.02.2020
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի. օղի:

____________________

(210) 20200253
(220) 11.02.2020
(730) Սիամակ Բոլանդի, Երևան, Կոմիտաս 
43/1, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. պատ-

վածքներ հատակների համար. արհեստական 
սիզամարգեր. մարմնամարզական փռոցներ. 

խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի 
ուղեգորգեր ոտքերը մաքրելու համար. 
եղեգից պատրաստված խսիրներ. գորգեր 
ավտոմեքենաների համար. գորգեր. 
սահելը խոչընդոտող գորգեր. պատի ոչ 
մանածագործական դեկորատիվ պաստառներ. 
լինօլեում. հարթակներ գորգածածկույթների 
համար. հատակի վինիլային պատվածքներ. 
հյուսված պարանից փսիաթներ դահուկային 
լեռնալանջերի համար. մանածագործական 
պաստառներ. հատակի հրակայուն գորգեր 
բուխարու և խորովածի մանղալների համար. 
գորգեր յոգայով զբաղվելու համար. տատամի 
ուղեգորգեր. պատի մանածագործական 
երեսպատվածքներ.

դաս 35. առևտուր. օգնություն գործա-
րարության  կառավարման   հարցերում.   տվյալ-
ներ գործարարական գործառնությունների 
մասին. հայտարարությունների փակցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակալություն-
ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. 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 
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վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտու-
րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զոտություններ. ծառայություններ 
հասա   րակական հարաբերությունների բնա-
գա վա ռում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ 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. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի 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-
յու թյուններ 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 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչա-
յին հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային 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. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառա սեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
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կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբկայքերի ցանկի տրա-
մադրում. 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 բիզնեսծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա-
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. սպորտա-
յին միջոցառումների հովանավորմամբ 
ապրանք ների և ծառայությունների խթա-
նում. մրցակցային հետախուզական ծառա-
յություններ. 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 պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների մեծա-
ծախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամա-
նակավոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի վերա-
բերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ:

____________________

(210) 20200254
(220) 11.02.2020
(730) Գոհար Սարգսի Դադոյան, Երևան, Նոր 
Նորքի 4-րդ զանգվ., Գյուլիքեխվյան նրբ. 6, բն. 
14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց առևտուր:

____________________
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(210) 20200258
(220) 12.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարազդատ 
Վար դանյան, Երևան, Արհեստավորների 2, 86, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային և առօրյա կոշիկ, 

հագուստ:
____________________

(210) 20200260
(220) 12.02.2020
(730) «ԱՆԴ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, 
Գայի 7/20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային մրգային օղի, մեղրի 

օղի:
____________________

(210) 20200261
(220) 12.02.2020
(730) Պյոտր Բորիսովիչ Նեչիտայլով, RU 
(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 (լիկյոր ներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. մրգային 
գինիներ, մրգային օղիներ.  ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ:

____________________

(210) 20200262
(220) 13.02.2020
(730) «Աղվերան ինք.» ընկերության հայաս-
տանյան մասնաճյուղ, Կոտայքի մարզ, 
Չարենցավան համայնք, գ. Արզական, 
Անտառային փ., 1-ին փակ. 4, AM 
(540)
 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200263
(220) 13.02.2020
(730) Հասմիկ Աշոտի Շուշանյան, Երևան, 
Դեմիրճյան 40, բն. 155, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով. օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, այդ թվում նաև օնլայն 

հարթակներում առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարե-
զում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների. արդյունաբերական 
հետազոտությունների և արդյունաբերական 
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողության 
և նույնականացման ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման նախագծում և մշակում.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20200264
(220) 13.02.2020

(730) «Ֆրեշ 1» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, 
Ս. Օհանյան փ., նրբ. 1, տուն 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. սուպերմարկետներում մանրածախ 

առևտրի ծառայություններ:
____________________

(210) 20200265
(220) 13.02.2020
(730) «ԱՄ մեդիքլ գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երևանյան խճ., փակ. 3, 
տուն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. բուժսարքավորումների և 

պարագաների ներմուծում. մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք:

____________________
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(210) 20200266
(220) 13.02.2020
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի) մասնավորապես՝ 
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային 
խմիչքներ, օղի, վիսկի, բրենդի, գինիներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, լիկյորներ, 
բալի օղի, գինի խաղողի չանչերից:

____________________

(210) 20200267
(220) 13.02.2020
(730) Արման Էդուարդի Աբգարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 49/1, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

____________________

(210) 20200268
(220) 13.02.2020
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:

____________________

(210) 20200269
(220) 13.02.2020
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20200270
(220) 13.02.2020
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ:

____________________

(210) 20200271
(220) 14.02.2020
(730) Էմմա Վարդանյան, Երևան, Եր. Քոչար, 
Աբովյան 23, բն. 57, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:

____________________
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(210) 20200272
(220) 14.02.2020
(730) Հարություն Ռուսլանի Շառոյան, Երևան, 
Մանանդյան 9, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. լիցքավորված տոներային քարթրիջ-

ներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար.

դաս 37. լուսանկարչական ապարատ-
ների վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղա-
դրում և վերանորոգում. գրասենյակային 
սարքավորումների և տեխնիկայի տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
հրդեհային ազդասարքերի տեղադրում և 
վերանորոգում. հակաառևանգման համա-
կարգերի տեղադրում և վերանորոգում. 
սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. անկիզելի 
պահարանների վերանորոգում և տեխ-
նիկական սպասարկում. օդի լավորակման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
Խոհանոցային սարքավորումների տեղա-
դրում. կինոպրոյեկտորների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. մեքենայական 
սարքավորումների տեղադրում, վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. հեռախոսների 
տեղադրում և վերանորոգում. համակարգիչների 
տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում. 
Էլեկտրական սարքավորումների աշխա-
տանքում խանգարումների վերացում. 
տոներային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ. թանաքային քարթրիջների 
լիցքավորման ծառայություններ:

____________________

(210) 20200274
(220) 14.02.2020
(730) Արմենուհի Սաղդասսարյան, Երևան, 
Նորքի Այգիներ 251/7, AM 
(540) 

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

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ), 
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. վերնա-
զգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆեր. մանտո. 
շրջազգեստներ. զգեստներ. վերարկուներ. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր (հագուստ). 
կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ապրանք-
ների ցուցադրում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200275
(220) 14.02.2020
(730) Արմենուհի Սաղդասսարյան, Երևան, 
Նորքի Այգիներ 251/7, AM 
(540) 

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

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
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մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ), 
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
շարֆեր. մանտո. շրջազգեստներ. զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտա րարությունների փակցնում. ապրանք-
ների ցուցադրում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200276
(220) 14.02.2020
(730) «Յառդ» ՍՊԸ, Երևան, կենտրոն, 
Իսահակյան փ. շ. 24, 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200277
(220) 14.02.2020
(730) «Արմարթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
ք.Հրազդան, Միկրոշրջան, շ. 63, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարական ծառայություններ:

____________________

(210) 20200278
(220) 14.02.2020
(730) «Մարիլդա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկին 43/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների և ռեստորանի 

ծառայություն:
____________________

(210) 20200279
(220) 14.02.2020
(730) Մարիամ Լորեցյան, Երևան, Մաշտոցի 3, 
բն. 3, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստի օձիքներ. ներքնա-

զգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). բոլորա-
գլխարկների շրջանակներ (հենք). գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ. 
պուլովերներ. կարճագուլպաներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. հանովի օձիքներ. կոմբի-
նեզոններ (հագուստ). բրիջիներ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. տրիկոտաժե հագուստ. 
բաճկոնակներ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մանտո. անջրանցիկ 
հագուստ. հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). զգեստներ. 
վերարկուներ. բաճկոններ (հագուստ). բաղնիքի 
խալաթներ. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. 
տակի շրջազգեստներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարաֆաններ. 
ասեղնագործ հագուստ. գլխարկներ:

____________________

(210) 20200280
(220) 14.02.2020
(730) «Բիայնա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ծխախոտագործների 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20200282
(220) 17.02.2020
(730) «Վիքո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ. ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 16, բն. 50, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտներ.
դաս 30. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. 

թեյ. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20200283
(220) 17.02.2020
(730) «Սթար-ին» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեյի 11, բն. 
2920, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

հանրային սննդի կազմակերպում. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և 
մատուցում. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200284
(220) 17.02.2020
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 

բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տաք 
շոկոլադ. կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող 
թեյ. սառը թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. պղպեղ. հատիկավոր սև պղպեղ. 
աղացած սև պղպեղ։

____________________

(210) 20200285
(220) 18.02.2020
(730) Լեզաֆղը Է Կոմպանի, FR 
(540) 

(511) 
դաս 30. խմորիչ:

____________________

(210) 20200287
(220) 18.02.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա կան 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունա-
կող հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգարետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ, 
ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտի 
փոխարինիչների համար նախատեսված 
շոգեհանող սարքեր. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:

____________________
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(210) 20200288
(220) 18.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Համլետ 
Մարտիրոսյան Սերյոժայի, Արարատի մարզ, 
ք.Վեդի, Պուշկինի 14, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութներում մանրածախ 

և մեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
խաղալիքների տեխնիկաների, սպասքեղենի, 
հիգիենայի պարագաների, հուշանվերների, 
ձայնասկավառակների վաճառք:

____________________

(210) 20200289
(220) 18.02.2020
(730) Արմեն Պողոսյան, Երևան, Վարդանանց 
18/2 -103, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, հետազոտական, 

նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսա-
նկարչական, կինոնկարահանման, տեսա-
լսողական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հայտնաբերման, փոր-
ձարկման, զննման, փրկարարական 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության բաշխման կամ սպառ-
ման կարգավորման կամ վերահսկման, 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, 
պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման 
սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող 
տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, թվային կամ անալոգային 
տեղեկատվության գրառման և պահպանման 
դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր. 
համակարգիչներ և համակարգիչներին կից 
սարքեր. սուզազգեստներ, ջրասուզակների 
դիմապանակներ, ականջի ներդրակներ 
ջրասուզակների համար, քթասեղմիչներ 
ջրասուզակների և լողորդների համար, 
ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. 
կրակմարիչներ։ 

____________________
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Հետ կանչում

14.01.2020 թ. N 01/1 պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված  «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ 
N 20192532 ապրանքային նշանի հայտը հետ է կանչվել հայտատուի կողմից 13.02.2020թ.:



100
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100

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 03/1 02 .03 . 2020

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


