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210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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(210) 20200995
(220) 02.06.2020
(730) Գևիկ Ներսեսսյան, Երևան, Հովսեփ Էմին 
92/2, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. լիսեռների միացքներ. կպչուն 

ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքենաներ). 
օդի խտարարներ, թափահարիչներ, 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը 
մաքրելու համար. չափաբերման մեքենաներ. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
սարքեր. փականներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև լիսեռներ. 
ինքնայուղվող առանցքակալներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
խոզանակներ. թմբկագլաններ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների պատյաններ. միացման 
ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների համար. 
գնդիկավոր առանցքակալներ. դիզելային 
շարժիչների նախագործարկային տաքացման 
մոմեր. խոզանակներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների փոկեր. պատյաններ (մեքենաների 
մասեր). ներարկիչներ շարժիչների համար. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
հակադարձ կափույրներ (մեքենաների մասեր). 
ճնշակներ (մեքենաներ). տուրբաճնշակներ. 
փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). 
պնդացնող միացումներ (շարժիչների մասեր). 
հոսանքի գեներատորներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների շարժափոկեր. 
առանցքակալների ներդրակներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. մեքենաների գլաններ. 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 

(210) 20200972
(220) 01.06.2020
(730) «Գրոմ սիքյուրիթի» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Տ. 
Ճարտարապետի 9/6, բն.9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. մասնավոր պահնորդական 

գործունեություն:
____________________

(210) 20200977
(220) 01.06.2020
(730) «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 5/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին
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գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների 
մասեր). յուղային պոմպեր. մեքենաների 
ուղղորդիչներ. մեքենաների և շարժիչների 
արագության կարգավորիչներ. փոխհաղորդիչ 
լիսեռների առանցքակալներ. մխոցներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
պոմպեր (մեքենաներ). փոկանիվների 
շփափոկեր. ճնշման փականներ (մեքենաների 
մասեր). ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր). զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
մեենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
մեքենաների անիվներ. շարժիչների 
շարժափոկեր. շարժիչների օդափոխիչներ. 
մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
մալուխներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր. հիդրավլիկական 
շարժիչներ:

____________________

(210) 20200999
(220) 02.06.2020
(730) Գևիկ Ներսեսսյան, Երևան, Հովսեփ Էմին 
92/2, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7.  լիսեռների միացքներ. կպչուն 

ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքենաներ). 
օդի խտարարներ, թափահարիչներ, 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը 
մաքրելու համար. չափաբերման մեքենաներ. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
սարքեր. փականներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև լիսեռներ. 
ինքնայուղվող առանցքակալներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
խոզանակներ. թմբկագլաններ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների պատյաններ. միացման 
ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչների համար. 
գնդիկավոր առանցքակալներ. դիզելային 
շարժիչների նախագործարկային տաքացման 
մոմեր. խոզանակներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների փոկեր. պատյաններ (մեքենաների 

մասեր). ներարկիչներ շարժիչների համար. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
հակադարձ կափույրներ (մեքենաների մասեր). 
ճնշակներ (մեքենաներ). տուրբաճնշակներ. 
փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). 
պնդացնող միացումներ (շարժիչների մասեր). 
հոսանքի գեներատորներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների շարժափոկեր. 
առանցքակալների ներդրակներ. շարժիչների 
գլանների գլխիկներ. մեքենաների գլաններ. 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
գլանների մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների 
մասեր). յուղային պոմպեր. մեքենաների 
ուղղորդիչներ. մեքենաների և շարժիչների 
արագության կարգավորիչներ. փոխհաղորդիչ 
լիսեռների առանցքակալներ. մխոցներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
պոմպեր (մեքենաներ). փոկանիվների 
շփափոկեր. ճնշման փականներ (մեքենաների 
մասեր). ճնշման կարգավորիչներ (մեքենաների 
մասեր). զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
մեենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
մեքենաների անիվներ. շարժիչների 
շարժափոկեր. շարժիչների օդափոխիչներ. 
մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
մալուխներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր. հիդրավլիկական 
շարժիչներ:

____________________

(210) 20201028
(220) 10.06.2020
(730) Բիայնա Մինասվանդ, Երևան,  
Գյուլբենկյան 15, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե տոպրակներ 

____________________
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(210) 20201024
(220) 08.06.2020
(730) «Պռո Էմ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
17, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. բարձրահարկ շենքերի 

պատուհանների. գովազդային վահանակների. 
գորգերի և հատակի ծածկույթների 
(հատակածածկույթների). շենքերի ճակատների 
պատուհանների. փափուկ կահույք 
(բազմոցների. բազկաթոռների) կախովի 
առաստաղների. բնակարանների. բնակելի 
տարածքների գրասենյակային տարածքների. 
լողավազանների. ներշենքային և արտաքին 
տարածքների. նորոգումից- վերանորոգումից, 
շինարարությունից հետո վիտրաժների, փափուկ 
կահույքի (բազմոցների, բազկատոռների) 
քոթեջների, առանձնատների, արտադրական 
տարածքների, բակերի լվացում և մաքրում.
բնակարանների, տների բնակելի տարածքների, 
ոչ բնակելի ներշենքային տարածքների և 
շենքերի վարակազերծում, ախտահանում. 
ճարտարագիտական համակարգերի և 
կաթսաների, կաթսայատան սարքավորումների, 
ջեռուցման օդափոխության (օդամղման) և 
օդորակման միասնական համակարգերի, 
հովացման համակարգերի, չիլերների, 
օդորակիչների, էլեկտրասարքավորումների, 
էլեկտրական ցանցերի, պոմպերի 
պաշտպանության և ավտոմատիկայի 
համակարգերի, լուսավորման համակարգերի. 
երկջերմային էլեկտրակայանների սարքա-
վորումների, երկջերմային պոմպերի, 
հրդեհային ահազանգման, հրդեհաշիջման 
համակարգերի, ծխահեռացման համա-

կարգերի, ավտոմատացված համա-
կարգերի, ջրահեռացման (կոյուղու) և 
ջրամատակարարաման համակարգերի, 
պոմպակայնների, ոռոգման համակարգերի, 
լողավազանի ջրիպատրաստման համա-
կարգերի, բեռնամարդատար վերելակ-
ների տեխնիկական սպասարկում 
ճարտարագիտական համակարգերի 
տեխնիկական աուդիտ:

____________________

(210) 20201037
(220) 09.06.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գուրգեն 
Ստեփանյան, Երևան, Զավարյան 64, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201119
(220) 17.06.2020
(730) Արման Աղաջանյան, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 1, բն 54, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 

գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդ փոստով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով:

____________________

(210) 20201138
(220) 19.06.2020
(730) «Իպռօ» ՍՊԸ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 09. հսկողության էլեկտրական 

սարքավորումներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS), կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար, 
տեսախցիկներ, տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար, տեսահեռախոսներ, ծխի 
դետեկտորներ, ինֆրակարմիր դետեկտորներ, 
ազդանշանային զանգեր, չափիչներ, ճնշման 
չափիչներ, ջերմաստիճանային ցուցիչներ, 
հաղորդիչներ (հեռակապ), հեռախոսային 
հաղորդիչներ, էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ, էլեկտրական փոխարկիչներ, 
էլեկտրական կերպափոխիչներ, հեռագործ 
ընդհատիչներ, հեռաձայնագրման 
սարքեր, էլեկտրական չափիչ սարքեր, 
Էլեկտրական կարգավորող սարքեր, հրդեհի 
ազդանշանիչներ, լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր, էլեկտրոնային մուտքի հսկման 

համակարգեր դռների փակման համար, 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր), 
լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար, ձայնային ազդանշանային սարքեր, 
պահպանական ազդանշանային սարքեր.

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար.

դաս 37. հակաառևանգման համակարգերի 
տեղադրում և վերանորոգում, հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում, 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորոգում:

դաս 45. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում:

____________________

(210) 20201174
(220) 26.06.2020
(730) «Կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1, բն. 
183, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիզմ.
դաս 43. զբոսաշրջիկների համար 

հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի 
ամրագրում:

____________________

(210) 20201201
(220) 01.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Գասպարյան, 
Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Ա. Խաչատրյան 
106/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 

մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

9

ՄՄՄ 1

9

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

(210) 20201203
(220) 02.07.2020
(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 15, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. բիզնեսի կառավարման 

խորհրդատվություն. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20201239
(220) 06.07.2020
(730) Դավիթ Դավթյան, Երևան, Օդեսայի փ., 
տուն 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. սպորտային հագուստ, շորտեր, 

գլխարկներ, վերնազգեստ, զգեստներ.

դաս 29. չորացրած մրգեր, չամիչ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ջրեր 

(ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20201310
(220) 15.07.2020
(730) «Տուրբոլայն» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Արագած, փ. 3, տուն 18/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ. 

մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և 
նյութեր լուսավորման նպատակների համար. 
մոմեր. պատրույգներ լուսավորման համար:

____________________

(210) 20201333
(220) 17.07.2020
(730) «Բալենի ագրո խորհրդատվություն» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտաս 34/7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ճանապարհորդություններ կազմակերպում:
____________________

(210) 20201394
(220) 22.07.2020
(730) «Մաքուր Դվ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 49, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 40. ռեակտորներ. աղբի վերամշակման 

սարքավորումներ. սարքավորումներ աղբի 
վերամշակման բնագավառում. աղբից 
էլեկտրաէներգիա և գազ ստանալու 
սարքավորումներ. պտտվող վառարաններ՝ 
ցեմենտ ստանալու և ավազ չորացնելու համար. 
կաթսայատների արհեստական վառելիք:

____________________

(210) 20201399
(220) 23.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Եղունյան, 
Երևան, Սասնա Ծռեր, շ. 2, բն. 105, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկ պատրաստուկներ 

լոգանքի համար. շրթներկ. կոսմետիկ դիմակներ. 
լոսյոններ մազերի համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ծաղիկների էքստրակտներ. 
լոսյոններ կոսմետիկ նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. շամպուններ. կոսմետիկ 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոսմետիկ 
միջոցներ արևայրուքի համար. հոտազերծիչներ 
մարդու համար. չոր շամպուններ. բուսական 
կոսմետիկ պատրաստուկներ. յուղեր կոսմետիկ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վեռայով կոսմետիկ նպատակների 
համար. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. 

դաս 5. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 

համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. բուժիչ ցեխեր.  պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. քսուկներ. 
շիճուկներ. բժշկական պատրաստուկներ 
մազերն աճեցնելու համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. հակամանրէային օճառներ. ձեռքերը 
լվանալու հակամանրէային միջոցներ. բուժիչ 
շամպուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ 
չոր շամպուններ. ախտահանող օճառներ. 
բուժիչ օճառներ:

____________________

(210) 20201401
(220) 23.07.2020
(730) Աննա Մարկոսյան, Երևան, Մաշտոցի 
40ա, բն. 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. անշարժ գույքերի, ապրանքների, 

ծառայությունների, աշխատանքների, 
կենդանիների, սնունդի վերաբերյալ հայտա-
րարությունների համար առցանց հարթակների 
տրամադրում:

____________________

(210) 20201407
(220) 23.07.2020
(730) «ԱՆԴ» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, 
Գայի 7/20, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ\r\nՄրգեր 

պարունակող ալկոհոլային օղի(Խնձորի օղի, 
ծիրանի օղի, դեղձի օղի,տանձօղի)\r\nՄեղրի 
օղի\r\n

____________________

(210) 20201410
(220) 24.07.2020
(730) Տիգրան Ալեքսանդրի Մալխասյան, 
Երևան, Բայրոնի  6, բն. 1, AMԱմրամ Դավիթի 
Պետրոսյան, Երևան, Բայրոնի 6, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքների 

(բացառությամբ գարեջրի). սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
սպերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. գինիներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի օղի. 
սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային 
լուծամզուքնր. ալկոհոլային ըմպելիքներ., բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրային ըմպելիքներից. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20201412
(220) 24.07.2020
(730) Տիգրան Ալեքսանդրի Մալխասյան, 
Երևան, Բայրոնի  6, բն. 1, AMԱմրամ Դավիթի 
Պետրոսյան, Երևան, Բայրոնի 6, բն. 1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. մսամթերքների, ծոքվամթերքների, 

բույսերի, հատապտուղների, մրգերի և 
բանջարեղենների պահածոների արտա-
դրություն:

____________________

(210) 20201415
(220) 24.07.2020
(730) «365 շուզ» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 
ծճղ. 1/3, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ: 

____________________

(210) 20201416
(220) 24.07.2020
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
____________________
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(210) 20201417
(220) 24.07.2020
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
____________________

(210) 20201423
(220) 24.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Գալստյան 
Սուրենի, Երևան, Աճեմյան 127/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն, գլխարկներ. 

երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
քողերով կիսակոշիկներ. մարմնամարզական 
կոշիկներ. լողափի կոշիկ. սաբոներ (կոշիկ). 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. միջատակեր. տրիկոտաժեղեն. 
հագուստ. կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. տրիկոտաժե 
հագուստ. բաճկոնակներ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. համազգեստ. հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). սպորտային մայկաներ:

____________________

(210) 20201436
(220) 28.07.2020
(730) «Իֆէպ» ՍՊԸ, Երևան, նոր Նորք, Ա. 
Հովհաննիսյան 24/4, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. ներմուծման -արտահանման 

գործակալությունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20201442
(220) 29.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Խաչատրյան Համլետի, Երևան, Տիգրան Մեծ 
28/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20201443
(220) 29.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Խաչատրյան Համլետի, Երևան, Տիգրան Մեծ 
28/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք:

____________________
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(210) 20201439
(220) 29.07.2020
(730) «Քլինշիէլդքս» ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր.
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման.
դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ

____________________

(210) 20201446
(220) 30.07.2020
(730) «Հելլո սայթ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 70, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 

ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն 

վիրուսներից. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով.  

____________________

(210) 20201449
(220) 30.07.2020
(730) «Հելլո սայթ» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 
Քոչար 70, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 

ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

14

ՄՄՄ 1

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով:  

____________________

(210) 20201448
(220) 30.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավո Լոխոյեան 
Անդրանիկի, Երևան, Աբովյան 2/5, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. հումուս (խյուս սիսեռրց). մութաբբալ 

(խյուս սմբուկից). մսային կիսաֆաբրիկատներ:
____________________

(210) 20201454
(220) 31.07.2020
(730) «Ասմա ուելնես» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

բժշկական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր. 

վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ:

____________________

(210) 20201468
(220) 04.08.2020
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, 
Երևանյան խճ. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20201469
(220) 04.08.2020
(730) «Այայլայվ» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
33, AM 
(540) 



ԳԳԳԳԳԳԳ

15

ՄՄՄ 1

15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

(511) 
դաս 41. տեսախցիկների վարձույթ. 

կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսանկարչություն. տեսագրում:

____________________

(210) 20201470
(220) 04.08.2020
(730) «Այայ սեք» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, ք. 
Վաղարշապատ, Զվարթնոց 1/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. գրասենյակային սարքավորում-

ների և տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքում 
խանգարումների վերացում. անվտանգության 
կողպեքների վերանորոգում. մալուխների 
անցկացում, տեղադրում. հակաառևանգման 
համակարգերի տեղադրում և վերանորոգում:

____________________

(210) 20201471
(220) 04.08.2020
(730) «Զոլտեքս» ՍՊԸ, Երևան, 0035, Քանաքեռ-
Զեյթուն Մ.Մելիքյան փ., տուն 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման. ողորկման. 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

____________________

(210) 20201473
(220) 04.08.2020
(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. ալյումինե փայլաթիթեղ փաթեթա-

վորման համար:
____________________

(210) 20201474
(220) 04.08.2020
(730) Գայանե Ռուդիկի Իվանյան, Արարատի 
մարզ, գ. Սայաթ-Նովա, Թումանյան փ., տուն  
27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 

ստոմատոլոգիա:
____________________
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(210) 20201475
(220) 04.08.2020
(730) «Գազարտ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. 
Վանաձոր 2001, Նարեկացի 3ա, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պողպատե խողովակներ,բալոններ 

(մետաղական պահեստարաններ) սեղմված 
գազերի կամ հեղուկ օդի համար,մետաղական 
կցաշուրթեր,մետաղական պահեստարաններ 
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի 
համար,մետաղական կցորդիչներ խողովակների 
համար,մետաղական պահեստարաններ,
մետաղական արմատուր սեղմված օդի 
խողովակների համար,

դաս 7. լիսեռների միացքներ 
(մեքենաների),օդի խտարարներ,օդային 
գոլոր շիարարներ,փականներ (մեքենաների 
մասեր),մեքենաների սռնիներ,ծնկաձև 
լիսեռներ, փոխհաղորդիչ լիսեռներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների,յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր),մխոցի 
օղեր,մեքենաների պատյաններ, մեքենաների 
հենոցներ,պատյաններ (մեքենաների մասեր),
չորացնող մեքենաներ, կենտրոնախուսակ-
ներ (մեքենաներ), կենտրոնախույս 
պոմ պեր, հակադարձ կափույրներ (մեքենա-
ների մասեր),ճնշակներ (մեքենաներ), 
տուրբաճնշակներ, գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր), խտացման 
տեղակայանքներ, մեքենաների գլաններ, 
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ), 
գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ, ռեդուկցիոն 
կափույրներ (մեքենայի մասեր), արտարկիչներ,
կցորդիչի ագույցներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների, պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր), զտիչ 

մեքենաներ, գլանների մխոցներ, խցուկներ 
(մեքենաների մասեր),գազերի սեղմման, 
ներծծման և տեղափոխման օդափուք 
մեքենաներ, յուղային պոմպեր, շոգեմեքենաներ, 
շարժահաղորդակներ, բացառությամբ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների,շարժիչների մխոցներ, 
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր), պոմպեր (մեքենաներ), վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ), ճնշման կարգավորիչներ 
(մեքենաների մասեր),ճնշման փականներ 
(մեքենաների մասեր), շոգեզատիչներ, 
օդափուքսեր (մեքենայի մասեր), մղիչներ, 
մեքենաների շարժահաղորդակներ, 
օդաճնշական կայանքներ խողովակաշարերի 
համար,օդաճնշական շարժիչներ,օդաճնշական 
մեքենաներ, օդային պոմպեր, օդ արտածծող 
սարքեր, շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների,սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար, ջերմափոխանակիչներ (մեքենաների 
մասեր),զտիչներ՝ որպես մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր, հիդրավլիկական 
շարժիչներ,շոգեկաթսաների խողովակներ 
(մեքենաների մասեր), հիդրավլիկ վերահսկում 
մեքենաների, մոտորների և շարժիչների 
համար,հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար, բարձր 
ճնշման տակ զտման ապարատներ,օդամուղ 
մեքենաներ, օդաճնշական գլաններ, պոմպեր 
հակահոսանք ստեղծելու համար,

____________________

(210) 20201477
(220) 05.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Արշակյան, 
Երևան, Էրեբունու 37, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________
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(210) 20201479
(220) 05.08.2020
(730) «Շուզ պառադ» ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան 
28շ, 4 շին., AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 

ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 

մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա_
բուժական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների հա մար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիս մութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ 
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժական 
նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
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նպատակների համար. մոմեր ծխահարման 
համար. կոկաին. հակամակաբուծային 
վզակապեր կենդանիների համար. աչքի 
թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատ-
րաստուկներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 

հեռացնելու համար. հակասպորային 
պատրաստուկներ. վիրախծուծներ, տամպոն-
ներ վերքերը բուժելու համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
թանզիֆ վիրակապերի համար. լուծողական 
միջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. քսուքներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քիմիական 
պատրաստուկներ հղիության ախտորոշման 
համար. բուժիչ յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական 
նպատակների համար. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավածուծ 
բամբակ. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ բժշկական 
նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). ունաբ դեղորայքային. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. ածիկակաթից 
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ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ միջատների թրթուրները 
ոչնչացնելու համար. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո-
օրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործա-
կան նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. թմրադեղեր. 
հոտոտելի աղեր. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. ափիոնային 
պատրաստուկներ. ափիոն. օպոդելդոկ. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. թուղթ մանանեխային 

սպեղանիների համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույներ. 
կալիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. քինին բժշկական 
նպատակների համար. Քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. արյուն 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ տրանկ-
վիլիզատորներ. հասկաժանգ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. մանանեխի 
սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
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բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. թիմոլ դեղագործական 
նպատակների համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. 
բյուրեղացված սառնաշաքար բժշկական 
նպատակների համար. կարբոնիլ 
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. 
լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար. 
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի 
կաթ դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. պարզ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. հացահատիկային 
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 

դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակ-
ների համար. բժշկական պատրաստուկ ներ 
ծխեցման համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
վազելին բժշկական նպատակների համար. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ բժշկական նպատակների 
համար. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կենսաբանական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
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պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տառապողների համար. չորարարներ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
ննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական 
նպատակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից բժշկական նպատակների 

համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական 
նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակներով. 
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կորյակային հիվանդությունները բուժելու 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
բամբակյա փայտիկներ բժշկական 
օգտագործման համար բամբակյա տամպոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
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սննդային խառնուրդներ. կաթի փոշի 
երեխաների համար. հյուսվածքապատվաստներ 
(կենդանի հյուսվածքներ). կոլագեն բժշկական 
նպատակների համար. բուսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական ապրանքներ. 
միկրոօրգանիզմներից պատրաստուկներ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. սեռական տոնուսը 
բարձրացնող ժելեր. իմունախթանիչներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. նախապես 
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. 
կապակցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ ատամնափոշիներ. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ 
(պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. ասաիի փուշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 

մաշկային ներարկային լցանյութեր. 
միջատասպան նյութերով տոգորված 
ապարանջաններ. բուժիչ ատամնամածուկ. 
մերսման ժելեր բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ. 
հակաբեղմնավորիչ սպունգներ. միանգամյա 
օգտագործման լողալու խանձարուրներ 
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման 
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար. 
խանձարուրներ փոխելու միանգամյա 
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար. 
կենդանի հյուսվածքներ պարունակող ոսկրային 
լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնային 
բալոններ բժշկական նպատակների համար. 
կանեփ բժշկական նպատակների համար. 

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

արդուկներ (ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու 
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր 
(տապարներ). կտրատելու հարմարանքներ. 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր 
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). 
քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. պատվաստի 
դանակներ. ագույցներ ատաղձագործական 
կամ տակառագործական աշխատանքների 
համար. ածելիների սայրեր. սայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ. 
քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. մետաղական 
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). 
անվիկավոր դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր 
տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
պատրույգները կտրելու մկրատներ. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. համարներ փորագրելու գործիքներ. 
եղունգների սղոցիկներ. պահածոյի ոչ 
էլեկտրական դանակներ. որսատեգեր 
(հարպուններ) ձկնորսության համար. բրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
ձուլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. վառքի 
կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
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գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ) փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների 
պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող 
գյուղատնտեսական գործիքներ. 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սուսերներ. սրեր, թրեր. ցցահար 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոմսերի 
դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ (գործիքներ). անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի 
ատրճանակներ մածիկներն արտաճզմելու 
համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները 
մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). 
ականջ դակելու գործիքներ. մազազրկման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. մամլակներ. 

ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու 
համար. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման 
ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի արահետները 
խնամելու համար. բուխարիների փուքսեր 
(ձեռքի գործիքներ). ապարատներ դաջվածքի 
համար. զմռնիտե խարտոցներ. ձգովի 
մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ ճեղքերը փակելու 
համար. մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար եզրակներ հատելու 
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ. 
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր 
քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և 
դանակներ. սեղանի մանկական գդալներ, 
պատառաքաղներ և դանակներ. քերակներ 
դահուկների համար. ձեռքով կառավարվող 
ձեռքի գործիքների կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղական կոթեր. ձեռքով 
կառավարվող պարուրաձև բանջարա-
կտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի սայրով. 
մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր 
խառնելու փայտիկներ. գինու շշի փայլաթիթեղը 
կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ կտրող 
դանակներ. մրգի միջուկը հանելու դանակներ. 
խոհանոցային մանդոլիններ. ճանկեր մսի 
համար. մանրէազերծված գործիքներ մարմնի 
պիրսինգի համար. մազահեռացման լազերային 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. վթարային 
մուրճեր. բանջարեղենի դանակներ. կտրատելու 
պատառաքաղներ. կտրատող դանակներ.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ. 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ.  ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
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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. կարագամաններ. կափարիչներ 
կարագամանների համար. գարեջրի 
գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական խցանահաններ. ապակե 
դեկորատիվ գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. 
սառեցնող անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. մետաղական 
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ 
խոզանակներ եղունգների համար. 
հարդարանքի խոզանակներ. 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 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. ծաղկամաններ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
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զինվորական կերակրականներ (արշավի 
կերակրականներ). ձեռնոցներ ձգելու 
հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի 
համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային 
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 պղպեղաղացներ. 
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 
դատարկ 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, թրծակավից 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. ոչ էլեկտրական 
ինքնաեռներ. 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). 
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 տակդիրներ. 
հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ 
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էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական 
դյուրակիր սառցապահարաններ. 
հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողելու 
համար. մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
փայլեցնելու ոչ էլեկտրական 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 
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
գարեջրի կափարիչով գավաթներ. սպասք 
բուսական յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. մարիչներ մոմերի համար. 
մանկական դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե 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 
(խոհանոցային սպասք). միանգամյա 
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև 
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի 
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիումներ. 
սենյակային ակվարիումների կափարիչներ. 
սենյակային տերարիումներ (վիվարիումներ). 
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ 
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար. 
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. 
դիմահարդարման 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 
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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 
վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
Գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր, 
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ. բազմակի օգտագործման 
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար. 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. 
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի 
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ, 
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. 
անուշաբույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. 
մակարոնեղեն պատրաստելու ձեռքի 
մեքենաներ. օգտագործված խանձարուրների 
դույլեր. ալյումինե փայլաթիթեղից մեկանգամյա 
տարաներ կենցաղային նպատակների համար. 
խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման 
համար. ատամնամածուկի պարկուճի ճզմիչներ. 

գինի լցնելու հարմարանք. կերամաններ 
ընտանի կենդանիների համար.  ավտոմատ 
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական տաքացուցիչներ 
մոմերի համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր. 

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների 
մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի 
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-
շարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
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(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 

կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
Կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ. 

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. 
շաքարապատ մրգեր. կրոկետնե. 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 



ԳԳԳԳԳԳԳ

30

ՄՄՄ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
Բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. 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. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ.  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. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 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. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
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. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. 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. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. 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 
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մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք.  հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. 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. շաքար. 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ. 
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. մակարոն (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. 
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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. բյուրեղացված 
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. 
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. 
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. բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ խոհարարական նպատակների համար. 
ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. 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. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 

պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. 
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների 
համար. ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. 
խառնուրդներ բարկահամ բլիթի համար. 
բուրիտո. ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի 
բրինձ. 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. 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. կարտոֆիլի 
հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրուշակեղեն. 
բրնձի կրեկերներ. կիմչի յուղաբլիթներ. 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ. 
սննդային և կերային չմշակված ջրիմուռներ. 
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չմշակված ընկույզներ. գազանանոցում 
պահվող կենդանիներ. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. ծառեր. Նոր տարվա տոնածառեր. 
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ 
հատապտուղներ. աղ անասունների համար. 
թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ 
բնափայտ. փայտի տաշեղ փայտազանգված 
պատրաստելու համար. կեղևով փայտանյութ. 
կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. 
սպիտակ ակացիայի պտուղներ (եղջերապտուղ) 
(կեղծ ակացիա (հումք)). հացազգիների անմշակ 
հատիկներ. թարմ սնկեր. սնկամարմին. քուսպ. 
չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի 
համար. եղերդի կոճղարմատներ. թարմ 
ճարճատուկ. գալետներ շների համար. 
չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկույզի կեղև. 
կոկոսյան ընկույզ. կերեր թռչունների համար. 
կանճրակի քուսպ անասունների համար. թարմ 
վարունգ. գայլուկի կոներ. խառնակեր թեփից 
անասունների համար. կոպրա. կենդանի 
խեցեմորթներ. թարմ բանջարեղեն. թարմ 
դդումներ. պսակներ թարմ ծաղիկներից. 
ձվեր ճտեր աճեցնելու համար. ցանկածածկ. 
օղեթորման մնացորդներ (անասնակեր). դիրտ. 
ցեղական անասուն. կենդանիներին բտելու 
պատրաստուկներ. բրնձի ալյուր անասնակերի 
համար. չմշակված բակլա. բնական ծաղիկներ. 
դեկորատիվ նպատակներով չորացրած 
ծաղիկներ. բույսերի ծաղկափոշի (հումք). չոր 
խոտ. կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. 
խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական ճիմահող. 
գիհու հատապտուղներ. ծիլեր բուսաբանական 
նպատակների համար. հացահատիկ 
(հացաբույսեր). հացահատիկային կերաբույսեր 
կենդանիների համար. սերմեր տնկելու համար. 
ձավարեղեն ընտանի թռչունների համար. 
բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր. սածիլներ. 
գայլուկ. կոլա ընկույզներ. թարմ սալաթ-
կաթնուկ. թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. 
խցանակեղև. կտավատի ալյուր (խար). փռոցներ 
կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների 
փռոցների համար. եգիպտացորեն. 
եգիպտացորենի քուսպ անասունների համար. 
ածիկ գարեջրագործության և օղեթորման 
համար. մրգային քուսպ. թարմ պնդուկ. 
ալյուր անասնակերի համար. ձկնկիթ. շերամի 
որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխուկներ. թարմ 
սոխ. ձիթապտուղ (զեյթուն) չմշակված. 

թարմ նարինջներ. գարի. եղինջ. սիպեի 
ոսկոր թռչունների համար. ծղոտ փռոցների 
համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի 
(արմավենու տերևներ). արմավենիներ. լափ 
թեփից անասունների համար. կենդանի ձուկ. 
խաղողի վազեր. սոճու կոներ. պատիճավոր 
տաքդեղ (բույս). չորացրած բույսեր 
դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ 
պրաս. չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. 
պատրաստուկներ ընտանի թռչունների 
ձվատվությունը բարձրացնելու համար. կերեր 
մսուրքի կենդանիներին կերակրելու համար. 
արմատապտուղներ կերային. թարմ խաղող. 
չմշակված խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. 
շերամի որդեր. ուտելի չմշակված քնջութ. թարմ 
գետնասնկեր. գինեթորման մնացորդներ. 
կենդանի ընտանի թռչուն. ալգառոբիլա 
(կենդանիների կեր). նուշ (պտուղներ). 
թարմ գետնընկույզ. գետնընկույզի ալյուր 
անասնակերի համար. գետնընկույզի կերային 
քուսպ կենդանիների համար. հացաբույսերի 
մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. 
շաքարեղեգի մզուք (հումք). կենդանի խայծ 
ձկնորսության համար. կենդանի խեցգետիններ. 
խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի 
օմարներ. կենդանի միդիաներ. կենդանի 
ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների 
համար. չմշակված կեղ. կենդանի լանգուստներ. 
որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. 
ձկան ալյուր կենդանիների կերի համար. 
չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). ավազապատ թուղթ 
սենյակային կենդանիների փռոցների 
համար. բուրավետացված ավազ սենյակային 
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի 
բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերմեր 
կենդանիների կերի համար. ալյուր կտավատի 
սերմերից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր 
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճուկ. 
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. 
կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյուննոս. 
թարմ սխտոր. թարմ դդմիկներ. կտավատի 
չմշակված սերմեր սննդի համար. չմշակված 
մրգերից կոմպոզիցիա. կենդանի անձրուկներ. 
ուտելի կենդանի միջատներ. չմշակված 
քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած 
կամ չմաքրած). չմշակված կինոա. չմշակված 
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հնդկացորեն. գետածածան կոի, կենդանի. 
կենդանի կակղամորթներ. սառեցումով 
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար. 
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. 
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. 
չմշակված կանեփ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային 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 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. չրերից 

պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ 
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների 
համար. ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. ծամելու ծխախոտ. սիգարներ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ 
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու 
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. 
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. քթախոտ. ծխախոտատուփեր. 
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ. թքամաններ 
ծխախոտի համար. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային 
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սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. վառիչների համար հարմարեցված 
պատրույգներ. նարգիլեներ.

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

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

հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
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ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրա-
մադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար. 

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների 
սպիտա կեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործական 
աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 

հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. 
դերձակ ների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման 
ծառայություններ. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների, մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների ներկում. թղթի մշակում. 
ապակեգործական աշխատանքներ. 
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
անտառանյութի հատում և մասնատում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. գործվածքների 
նստեցում. մորթիների փայլեցում. մորթիների 
կոկում. մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. նյութերի մշակման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
օպտիկական ապակու հղկում. լուսանկարների 
տպագրում. լուսափորագրում. նավթի 
վերամշակում. գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում(վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
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սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգավորում. 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ 
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց 
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի. 
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում. 
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում. 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
ֆիլմերի. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագախմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
կենդանաբանական այգիների ծառայություններ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 

գործակալությունների ծառայություններ. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
զվարճության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. 
կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ. հանգստի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախա-
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ղերի կազմակերպում. պարահանդես-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի 
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. լուսանկարչական 
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. 
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում.  համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ 
գովազդայինների. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
մասնագիտական վերապատրաստում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի 
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող 

կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի 
ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաուի 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող 
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
զվարճությունների կամ մշակութային 
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների 
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության 
գնահատման ծառայություններ ուսուցման 
նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու 
ծառայություններ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
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ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա-
յություններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. ճամբարային հարմարությունների 
տրամադրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման 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. լուսավորող 
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. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201484
(220) 06.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միշել Տոնոյան 
Արմանի, ք. Երևան, Եղ. Թադևոսյան 19/5, AM 

(540) 

(511) 
դաս. 44 Էսթետիկական կոսմետոլոգիայի 
ծառայություններ, այդ թվում՝ դեմքի և մարմնի 
ուրվագծային պլաստիկա. ատամնաբուժական 
օգնություն. ստոմատոլոգիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. բուժկենտրոններ. 
մատնահարդարում. կոմսետոլոգիա. մերսման 
ծառայություններ. դեմքի, մաշկի և մարմնի 
բուժում:

____________________

(210) 20201485
(220) 06.08.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

41

ՄՄՄ 1

41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

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) 20201487
(220) 07.08.2020
(730) Մանուկ Աշոտի Մարտիրոսյան, Երևան, 
Արաբկիր, փ. 38, տուն 3, 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. արյունախառն երշիկ. արգանակներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
արգանակի խտածոներ. ապուրներ. թթու 
դրած մանր վարունգ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. միս. 
անկենդան ձուկ. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. որսամիս. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան 
օմարներ. անկենդան ոստրեներ. ձկան 
սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ).  կաթնամթերք. 

լանգուստներ(անկենդան). բեկոն. սննդային 
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ ձվի փոշի. լյարդի 
պաշտետներ. նրբերշիկ. աղը դրած միս. խոզի 
սննդային ճարպ. անկենդան սարդինա ձուկ. 
անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային 
ճարպեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
անկենդան ընտանի թռչուն. պահածոյացված 
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
անկենդան խխունջներ. անկենդան սղոցաձև 
ծովամորեխներ. պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. խխունջի ձվեր. խոզի 
միս. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. մսի պահածոներ. 
աղը դրած ձուկ. անկենդան հոլոտուրիներ 
(ծովային վարունգ). նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. հումուս. պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. ձկան մուսեր. ձկան մշակված 
խավիար. ֆալաֆել. սառեցումով չորացրած 
միս. խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների 
վրա (կորն-դոգեր). բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր). 
բադի կոնֆիներ. մսի խճողակով կաղամբով 
տոլմա. անկենդան կակղամորթներ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում. 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ռեստորանների 
ծառայու թյուններ. ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ.  խորտկա-
րանների ծառայություններ.  բարերի 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201492
(220) 07.08.2020
(730) «Ֆորմուլա հաբ» ՍՊԸ, Երևան, 0078, 
Աջափնյակ, Հալաբյան 65/5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 36. գրասենյակների վարձակալություն 

(անշարժ գույք):
____________________

(210) 20201493
(220) 07.08.2020
(730) «Միլենիում5» ՍՊԸ, Երևան, 0078, 
Աջափնյակ, Հալաբյան 65/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային ֆիլմերի 

արտադրություն:
____________________

(210) 20201496
(220) 10.08.2020
(730) «Լավիդա ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
90/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ:

____________________

(210) 20201497
(220) 10.08.2020

(730) Սիրանուշ Ալթունյան, Երևան, Գոգոլի նրբ. 
58 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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) 20201498
(220) 10.08.2020
(730) Սիմոն Սիմոնեան, Երևան, Դավիթաշեն, 
թաղ. 4, 45/5, բն. 113, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. հայտարարությունների ոչ 

մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալաբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
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հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. 
արծաթաբերավազ. բրուտակավ. հրակայուն 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
ճաղաշարքեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. մասնակի մշակված անտառա-
նյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. 
ատաղձափայտ. սղոցված անտառանյութ. 
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. 
միաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի 
փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. 
շինարարական թուղթ. շինարարական ապակի. 
ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական կցվանքային մակադրակներ 
տանիքների ջրամեկուսացման համար. ոչ 
մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղական 

պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. ոչ 
մետաղական տանիքապատվածքներ. 
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի 
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. ոչ մետաղական 
լաստակներ. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ 
մետաղական կառուցվածք էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար. խողովակաշարերի ոչ 
մետաղական ճյուղավորումներ. գերեզմանների 
ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե 
տանիքապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ 
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական 
հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ 
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ 
մետաղական). թաղիք շինարարության համար. 
լցակաղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ 
վառարանների համար. ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. քար. պատուհանի 
շինարարական հայելապակի. կավ. 
քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակներ. 
արտաքին շերտափեղկեր, բացառությամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. 
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 
մետաղական). կապակցող նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների 
վերանորոգման համար. մամլած խցան 
շինարարության համար. մանրահատակ. ոչ 
մետաղական սանդղահեծաններ 
(աստիճանների մասեր). դռան կամ պատուհանի 
ոչ մետաղական միջակապեր. ճանապարհային 
լուսատու պատվածքներ. ճանապարհային 
«Մակադամ» տեսակի խճային. շարժական ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների 
գծանշման համար. արհեստական նյութերից 
թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների 
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գծանշման համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ 
մետաղական կայմասյուներ. կաղնե 
տակառատախտակ. շինարարական 
խճանկարներ. կաղապարվող փայտանյութ. ոչ 
մետաղական ծեփածո զարդեր շինարարության 
համար.ոչ մետաղական բեկվածքներ 
շինարարության համար. քսվածքներ 
(շինանյութ). պատերի ոչ մետաղական 
երեսապատվածքներ շինարարության համար. 
ջրամեկուսացման ոչ մետաղական 
մակադրակներ շինարարության համար. 
ձիթակն շինարարական նպատակների համար. 
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական պարսպապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական 
պանելներ. պատերի ոչ մետաղական 
շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր. 
շինարարական քար. արհեստական քար. 
խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից 
պատրաստված իրեր. ոչ մետաղական 
հատակներ. ոչ մետաղական առաստաղներ. 
շերտաձողիկներ, շրիշակներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական պատվածքներ 
շինարարության համար. տանիքների ոչ 
մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ 
մետաղական աշտարակներ, 
ցատկահարթակներ. ոչ մետաղական 
դարպասներ. դռների ոչ մետաղական 
լողաթներ, դռների ոչ մետաղական փեղկեր. ոչ 
մետաղական հեռագրասյուներ. ոչ մետաղական 
հավանոցներ. ոչ մետաղական չորսուներ. 
հավաքովի ոչ մետաղական հարթակներ. քարե 
տարողություններ. նյութեր ճանապարհային 
պատվածքների համար. դռների ոչ մետաղական 
շեմեր. եղեգ շինարարության համար. 
ճանապարհային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, 
ոչ մեխանիկական նշաններ. ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական ազդանշաններ. 
ավազ, բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր. 
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 

մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարության համար. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի 
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). ձողաքանոններ 
(ատաղձագործական աշխատանքների 
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ). 
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ. 
լողուն նավամատույցներ նավերի կառանման 
համար. պատերի պատվածքի ոչ մետաղական 
պանելներ. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. ամրանավորած ապակի. 
գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ 
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ 
լուսատու ազդալողաններ. լողավազաններ 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ 
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվների 
կայանման համար. ճանապարհային քարե 
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի 
զանգվածից շինարարության համար. 
կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով 
ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ 
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ 
մետաղական արմատուր. ոչ մետաղական 
հիմնակմախքներ ջերմոցների համար. 
կավակրաքար. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
թասակներ. շինարարական ոչ մետաղական 
սալիկներ. ոչ մետաղական սալիկներ 
հատակների համար. ոչ մետաղական 
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
երկարիչներ. ոչ մետաղական ծխնելույզներ. ոչ 
մետաղական սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար. ցամաքուրդային ոչ 
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մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. սանդուղքներ, ոչ 
մետաղական. շինարարական ոչ մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ, պատկերներ քարից, 
բետոնից կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ 
մետաղական). գերեզմանի ոչ մետաղական 
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ 
մետաղական վթարային պաշտպանակներ. 
փոստարկղեր քարից կամ աղյուսից. 
եռակալված եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). 
ճնշումային ոչ մետաղական խողովակաշարեր. 
կոպիճ ակվարիումների համար. ավազ 
ակվարիումների համար. ոչ մետաղական 
խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների 
և օդորակիչների համար. գեոտեքստիլ. 
խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյութ). 
հակամիջատային ոչ մետաղական ցանցեր. 
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված ոչ 
մետաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ 
մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ 
մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ 
մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). 
փողոցի ոչ մետաղական ջրհորդաններ. ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե 
հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հախճասալիկներ հատակների համար. 
տանիքների ոչ մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ 
պատերը երեսապատելու համար. ոչ 
մետաղական սալիկներ շինարարության 
համար. վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ 
մետաղական զրահապատված դռներ. 
արծնապատ ապակի շենքերի համար. 
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական 
սյուներ. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական բարձակներ, կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական 
երեսապատվածքներ. պլաստիկից 
եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի 
համար. ռետինե նեցուկներ շենքերի 
սեյսմամեկուսացման համար. ոչ մետաղական 
զրահապատվածքներ. ոչ մետաղական 
դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). երկկողմ 

բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական ծալովի դռներ. ձայնամեկուսիչ 
շարժական ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական ձայնային վահանակներ.

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

անասնակերի համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ պատուհանների 
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
մահճակալների համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դռների համար. միս 
կտրատելու համար կոճղեր (սեղաններ). 
տարաներ ապակի և ճենապակի տեղափոխելու 
համար. համարների գրանցման ոչ մետաղա-
կան թիթեղներ. հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). մետաղական 
կահույք. իրեր ռատանգյան արմավենուց. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. դարակներ 
ամսագրերի համար. ներսի 
գալարավարագույրներ շերտաձողիկներից. 
լվացարանների սեղաններ (կահույք). 
հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. 
հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
.ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար,. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
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ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղաններ. 
արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք. բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական 
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ հիվանդանոցների համար. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 

համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրային մահճակալներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրականի. 
վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ 
մետաղական ձողեր. ոչ մետաղական 
զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից 
փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ 
մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ 
գալարավարագույրների համար. իշոտնուկներ 
փայտ սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). ներսի շերտավարագույրներ 
հյուսած փայտից. դրոցներ գրքերի համար 
(կահույք). բարձիկներ տնային կենդանիների 
համար. ներսի պատուհանների 
շերտավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. ներսի թղթե 
շերտավարագույրներ. ներսի 
մանածագործվածքից շերտավարագույրներ. 
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դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական 
զանգեր. առանձին կանգնող միջնապատեր 
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր 
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ 
մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ 
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական 
ելարաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր 
լոգարանների համար. անուրներ ոչ 
մետաղական խողովակներն ամրակապելու 
համար. ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի 
համար. հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությամբ անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. կոշիկների ոչ մետաղական 
կրնկատակեր . փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստիկից խաչելություններ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. նավթի արտահոսքի 
համար ոչ մետաղական բեռնարկղեր. փչովի 
մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. 
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակներ. 
պլաստմասսայե թեքահարթակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. աթոռներ 
ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը պահելու 

բարձիկներ մանուկների համար. դիրքի 
կայունացման բարձիկներ մանուկների համար. 
գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկների 
համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 
դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ 
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական 
անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի 
նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին 
դրվող փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր 
գրասեղաններ. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական 
սարքեր դռները բացելու համար. ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. 
բարձրացնովի պատուհանի ոչ մետաղական 
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական 
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի 
կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. 
լվացարանային պահարաններ (կահույք).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային 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 
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ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. 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. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի.

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. 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.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 

վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. 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 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
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հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնա վաճառների կազմակերպում. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 

վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի  մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
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գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրա-
խային մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարա-
րության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների 

տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար.

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ 
մարման վարկեր. ապահովագրության 
վիճակագիրների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապահովագրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. ապահովագրություն. 
բանկային ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
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հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ապահովագրության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. թանկարժեք 
իրերի գնահատում. դրամագիտական իրերի 
գնահատում. վարձակալական վճարների 
գանձում. դրոշմանիշների գնահատում. 
արժեթղթերի թողարկում. արժեքավոր 
իրերի պահպանություն. բորսայական 
գնանշումներ. վարկային քարտերի թողարկում. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). կենսաթոշակների վճարման
ծառայություններ. ֆինանսական 
հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային (ապահովագրական) 
ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ. 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 

զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց. 
պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման 
ծախսերի ֆինանսական գնահատումներ. 
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
վիրտուալ արժույթների էլեկտրոնային 
փոխանցում. մտավոր սեփականության 
ակտիվների ֆինանսական գնահատում. 
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման 
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. 
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման 
ծառայություններ. վիրտուալ արժույթների 
ֆինանսական փոխանակումներ.

դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. 
էլեկտրասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
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աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում. 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների 
հերմետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում. 
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. տրանսպորտային միջոցների 
յուղում. հագուստի մաքրում. ժամացույցների 
վերանորոգում և խնամք. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. ոռոգման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կառույցների մեկուսացում. տրանսպորտային 
միջոցների լվացում. սպիտակեղենի լվացք. 
լվացք. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. կահույքի վերականգնում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական 
աշխատանքներ. չեչաքարով կամ ավազով 
մշակում. ծեփագործական աշխատանքներ. 
ջրմուղ և գազա-փականագործական 
տեխնիկական աշխատանքներ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցում. 
պոմպերի վերանորոգում. նավահանգիստների 
կառուցում. կրծողների ոչնչացում. դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնում. 
սառնարանային սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. սպիտակեղենի արդուկում. 
կրկնական անագապատում` կլայեկում. 
գամում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 

վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների 
վարձույթ. վնասատուների ոչնչացում, 
բացառությամբ գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժում. աղյուսի շարում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. չոր մաքրում. 
շինարարության հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. վերանորոգմանը վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. դանակների 
սրում. լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների 
ռետինացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, 
սպասարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում 
խանգարումների վերացում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան 
ծածկույթ ստեղծելու ծառայություններ. 
փողոցների մաքրում. անվտանգության 
կողպեքների վերանորոգում. արվեստի 
ստեղծագործությունների վերականգնում. 
երաժշտական գործիքների վերականգնում. 
դռների և պատուհանների տեղադրում. 
լողավազանների խնամք. տոներային 
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ. 
խորհրդատվություն շինարարության հարցերով. 
ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
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տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնաստուների դեմ 
պայքարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ. 
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորում. 
տնավարության ծառայություններ (մաքրման 
ծառայություններ). բջջային հեռախոսների 
կուտակիչների լիցքավորման ծառայություններ.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահագործման նպատակով. 
ճարտարապետական ծառայություններ. 
հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական 
հետազննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 

բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. 
մանածագործական արտադրանքի 
փորձարկումներ. երկրաբանական 
հետախուզում. հետազոտություններ 
երկրաբանության բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական 
ձևավորում  (արդյունաբերական 
դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հետազոտություններ 
կենսաբանության բնագավառում. 
քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ճարտարագիտական փորձաքննություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
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(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«Ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների 
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվություններ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն 
համացանցային անվտանգության 
հարցերով. խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 

կոդավորման ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ  տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. 
այցեքարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ 
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինա-
րարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ. ճամբարային 
հարմարությունների տրամադրում. 
ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
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տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201499
(220) 10.08.2020
(730) «Սկեպդեպ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
98, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի, լամպերի 

և աքսեսուարների մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20201500
(220) 10.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ 
Վարդանյան Սերոժի, Երևան, Շահումյան 4, 
տուն 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս. ձուկ. թռչնամիս և որսամիս. 

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

____________________

(210) 20201501
(220) 10.08.2020
(730) «Էներգոէֆֆեկտ» ՓԲԸ, Երևան, Աբելյան 
3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. տրանսֆորմատորներ 

(էլեկտրականություն), բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն), ջերմաէլեկտրոնային 
լամպեր, լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար, ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն), ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն), էլեկտրական 
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մալուխների պարուտակներ, էլեկտրական 
կոնդենսատորներ, էլեկտրահաղորդիչներ, 
էլեկտրական կերպափոխիչներ, կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրական 
փոխարկիչներ, էլեկտրական ապահովիչներ, 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն), 
կառավարման վահաններ (էլեկտրա-
կանություն), կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն), էլեկտրական մարտկոցներ, 
էլեկտրական կուտակիչներ, նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ), արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, 
արևային մարտկոցներ, արևային մարտկոցներ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար.

դաս 11. արևային ջերմային հավաքիչներ 
(ջեռուցում), արևի վառարաններ.

դաս 39. էլեկտրաէներգիայի բաշխում, 
էներգիայի բաշխում.

____________________

(210) 20201502
(220) 10.08.2020
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանինների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

____________________

(210) 20201503
(220) 10.08.2020
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանինների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

____________________

(210) 20201504
(220) 10.08.2020
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբիոտիկ պարունակող 

բժշկական պատրաստուկներ։ 
____________________

(210) 20201505
(220) 10.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Մկրտիչի 
Ստեփանյան, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
Ինտերնացիոնալ 3, բն. 16, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 29. մշակված բանջարեղեն:

____________________

(210) 20201506
(220) 10.08.2020
(730) «Թել-Սել» ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, սենյակ 209, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 

դրամավարկային գործառնություններ, 
մասնավորապես՝ վճարահաշվարկային 
ծառայություններ. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
բանկային ծառայություններ. դրամի 
փոխանակում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամադրում (ֆինանսավորում). ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. ֆինանսական 

վերլուծություն. խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. ֆինանսական 
հետազոտություններ. դրամական միջոցների 
փոխանցում. էլեկտրոնային փողի թողարկում և 
սպասարկում (շրջանառություն): 

____________________

(210) 20201507
(220) 10.08.2020
(730) Գևորգ Աբգարյան, ք. Բերդ, Դ. Անհաղթի 
9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20201511
(220) 11.08.2020
(730) «Բեսթ լայթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Քաջազնունի 1, AM 
(540) 
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(511) 
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 
հոտազերծման համար. սարքվածքներ օդի 
սառեցման համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
հիմնակմախքներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցոլալապտերներ մեքենաների համար. 
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. 
վաննաներ. նստելու վաննաներ. շարժական 
խցիկներ թուրքական բաղնիքների համար. 
սարքավորանք լոգարանների համար. 
ջեռուցիչներ վաննաների համար. 
սանիտարատեխնիկական տեղակայանքներ 
լոգարանների համար. լուսատուներ. 
լուսավորման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. 
շիկարանային այրոցներ. այրոցներ լամպերի 
համար. լապտերներ հեծանիվների համար. 
բիդե. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. թրծման վառարաններ. 
ջրածորաններ. խցաններ ռադիատորների 
համար. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. 
ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ 
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ 
գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ 
նավթարդյունաբերության համար. այրոցներ. 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար. 
կաթսաներ լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 

օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). 
խողովակների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսապատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման 
տեղակայանքներ 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 
սահափականներ. չորուցիչներ մազերի համար. 
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի մասեր). ջրմուղի 
տեղակայանքներ. 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. 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ. 
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային 
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. 
ապարատներ չորացման համար. լույսի 
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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 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. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). 
գազայրոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված 
լամպեր. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր 
օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային 
խողովակներ լուսավորման համար. 

մագնեզիումային թելեր լուսավորման սարքերի 
համար. չորուցիչներ ածիկի համար. 
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակցիաների դանդաղարարների համար. 
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի 
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված 
տեղակայանքներ. 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. 
անդրադարձիչներ 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. ապարատներ 
լվացասենյակներում ձեռքերը չորացնելու 
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր). 
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. 
չորուցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և ապարատներ 
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(օդի լավորակման). օդափոխման (օդի 
լավորակման) տեղակայանքներ 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. սպիրտայրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ 
տրանսպորտային 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. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի 
համար. էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային 
լապտերներ. շոգեկաթսաների 
ջերմախողովակներ. 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 նպատակների համար. 
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. 

գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր 
չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, 
բացառությամբ բժշկական 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 նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ 
ակվարիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ 
ակվարիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված 
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) 
օգտագործվող լավայի կտորներ. 
գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և 
ոռոգելու համար. միկրոալիքային վառարաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց 
թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). գործվածքները 
գոլորշիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու 
սարքեր. լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ) 
լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման 
լոգարանների ապարատներ. տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ). 
բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի էլեկտրական 
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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 կարճա-
գուլպաներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր 
եղունգների համար. վակուումում սնունդը 
պատրաստելու էլեկտրական կաթսաներ. 
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 վառարանների 
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. լուսային 
լուսարձակներ. մառախուղային մեքենաներ. 
հատակի ջեռուցման սարքեր և հարմարանքներ. 
օդի խոնավացուցիչներ. էլեկտրական 
մեքենաներ սոյայի կաթ պատրաստելու համար. 
սուրճի դատարկ պարկուճներ սուրճի 
էլեկտրական մեքենաների համար. էլեկտրական 
ինքնաեռներ։

____________________

(210) 20201510
(220) 11.08.2020

(730) «Պասկալ և դիոդատո» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Աբովյան 
16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201513
(220) 11.08.2020
(730) «Ֆինտեխ 360» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
22/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. միջոցառումների կազմակերպում, 

կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20201518
(220) 11.08.2020
(730) «ԱրտԳրանդ» ՍՊԸ, UA 
(540) 

(511) 
դաս 27. պատի դեկորատիվ ոչ 

մանածագործական երեսպատվածքներ, 
թղթե պաստառներ, մանածագործական 
պաստառներ։

____________________
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(210) 20201521
(220) 11.08.2020
(730) «Ֆինտեխ 360» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
22/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. միջոցառումների կազմակերպում, 

կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում:
____________________

(210) 20201523
(220) 12.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիրվարդ 
Բերբերյան, Երևան, Չուխաջյան 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. չոր 

թխվածքաբլիթ. հրուշակեղեն. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). քաղցրավենիք. 
կեքսեր. շերտավոր խմոր։

____________________

(210) 20201524
(220) 12.08.2020
(730) Սուրեն Ալբերտի Հովակիմյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 26, բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ.
դաս  28. խաղալիքներ:

____________________

(210) 20201525
(220) 12.08.2020
(730) ԿՊՕ Մարքեթինգ Քամփնի Լիմիթիդ, CY 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային 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) 20201526
(220) 12.08.2020
(730) «Լիդ Մեչ» ՍՊԸ, Երևան, Ալմա-Աթա 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 

ծառայություն:
____________________
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(210) 20201528
(220) 12.08.2020
(730) «Վալի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 16-րդ թաղ., 
շ. 30, բն. 92, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20201527
(220) 12.08.2020
(730) Սուրեն Ալբերտի Հովակիմյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 26, բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 28. խաղալիքներ:

____________________

(210) 20201531
(220) 13.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դուրան Փարսիխ 
Ռուբենի, Երևան, Ծիծառնակաբերդի խճ., շ. 
1/3, 63, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 

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

դաս 35. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
աճուրդային վաճառք. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 

երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. տեղեկատվության տրամադրում 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց 
համար. արտաքին գովազդ. մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք:

____________________

(210) 20201533
(220) 13.08.2020
(730) Կարեն Աբրահամյան, Երևան, 
Դավիթաշեն թաղ., շ. 10Ա, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20201534
(220) 13.08.2020
(730) Կարեն Աբրահամյան, Երևան, 
Դավիթաշեն թաղ., շ. 10Ա, բն. 10, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. համակարգչային ներբեռնվող 

ծրագրեր. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար ներբեռնելի. 
ներբեռնվող հավելվածներ սմարթֆոնների 
համար:

____________________

(210) 20201535
(220) 13.08.2020
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. 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) 20201536
(220) 13.08.2020
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. 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) 20201537
(220) 13.08.2020
(730) Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, պանիրներ, կարագ, 

կաթ, կաթնամթերք, մանավորապես՝ կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ, 
կաթնաթթվային ըմպելիքներ, յոգուրտ, կեֆիր, 
թթվասեր, կաթնաշոռ.

դաս 31. կենդանի անասուններ. 
անասնակեր. խառնակեր թեփից անասունների 
համար. ըմպելիքներ կենդանիների համար:

____________________

(210) 20201541
(220) 13.08.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

շնչառական համակարգի հիվանդությունների 
բուժման համար:

____________________

(210) 20201542
(220) 13.08.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, այդ թվում՝ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում՝ 
սիգարետի պապիրոսաթուղթ և գլանակներ, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների 
համար 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՝ ներշնչման համար նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող 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 արտադրանք և 
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. սիգարետի 
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:

____________________

(210) 20201544
(220) 13.08.2020
(730) «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 7. մսաղացներ (մեքենաներ). ամանեղեն 

լվացող մեքենաներ. լվացքի մեքենաներ 
(սպիտակեղենի համար). մանրիչ մեքենաներ. 
խառնիչներ (մեքենաներ). մակարոնեղեն 
արտադրելու մեքենաներ. այդ թվում՝ 
էլեկտրական. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. էլեկտրամեխանիկական 
սարքեր՝ սննդամթերք պատրաստելու համար. 
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ. 
կենցաղային էլեկտրական հարիչներ. 
փոշեկուլներ. փոշեկուլների պարկեր. 
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ. 
խոհանոցային էլեկտրական աղացներ. ներծծող 
ծայրափողակներ փոշեկուլների համար. 
էլեկտրական հյութամզիչներ. պարուրաձև 
էլեկտրական բանջարակտրատիչներ: 

դաս 8. մորուք խուզելու մեքենաներ. 
ունելիներ՝ մազերը գանգրացնելու համար. 
սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և 
գդալներ). բանջարակտրատիչներ. գործիքների 
հավաքակազմեր՝ ոտնահարդարման համար. 
մազերը գանգրացնող՝ ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. բանջարեղեն կտրատելու 
հարմարանքներ. կտրատելու հարմարանքներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. 
եղունգների էլեկտրական սղոցիկներ. 
եղունգները ողորկելու էլեկտրական կամ ոչ 
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էլեկտրական հարմարանքներ. անձնական 
օգտագործման էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ՝ մազերը խուզելու համար. 
արդուկներ. գործիքների հավաքակազմեր՝ 
մատնահարդարման համար. մսաղացներ 
(ձեռքի գործիքներ). մազազրկման էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր՝ 
մատնահարդարման համար. նրբունելիներ 
թարթիչները ոլորելու համար. խեցեղեն 
դանակներ. ձեռքով կառավարվող պարուրաձև 
բանջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). մազ հյուսող էլեկտրական 
գործիքներ:

դաս 9. կշռման սարքեր և գործիքներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ):

դաս 10. կոսմետիկական մերսման սարքեր. 
մերսման սարքեր:   

դաս 11. սարքվածքներ՝ օդի սառեցման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). ջեռուցման 
էլեկտրական սարքեր. ընկղմվող ջեռուցիչներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. էլեկտրական 
սպասք՝ կերակուր պատրաստելու համար. 
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և 
տեղակայանքներ` սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. ջրի զտման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. ջեռուցման սալեր. հաց 
բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանոցային 
ապարատներ. ապարատներ՝ օդի կամ ջրի 
իոնացման համար. ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). 
սարքեր և տեղակայանքներ՝ սառեցման համար. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ՝ միս 
տապակելու համար. չորացման ապարատներ 
և տեղակայանքներ. տապակոցներ. 
էլեկտրական շուտեփուկներ. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. էլեկտրական 
սրճեփներ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
սառնարաններ. չոր գոլորշիով աշխատող 
սարքեր դեմքի խնամքի համար (սաունաներ 
դեմքի համար). էլեկտրական թեյամաններ. 

յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). գործվածքները 
գոլորշիով փափկացնող սարքեր. հաց 
թխելու սարքեր. հաց թխելու սարքեր. սննդի 
էլեկտրական գոլորշեփներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. էլեկտրական 
շուտեփուկներ. եփման էլեկտրական սալեր. 
պաղպաղակ պատրաստելու մեքենաներ: 

Դաս 21. Ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
խոհանոցային   հավաքակազմեր. կարագ-
ամաններ. կափարիչներ կարագամանների 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. ճաշամաններ 
(թասեր). ճաշամաններ (թասեր). թերմոսներ. 
մետաղական շամփուրներ խոհանոցի 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ. 
կերակրաթսաներ. կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). բաժակներ (անոթներ). 
կենցաղային քամիչներ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). ամանեղեն սնունդը 
ջերմամշակելու համար. խոհարարական 
կաղապարներ. խոհանոցային տախտակներ 
կտրատելու համար. սպասք համեմունքների 
համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հարիչներ. թավաներ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական հյութամզիչներ. կաղապարներ 
թխվածքի համար. գրիլներ, ռաշպերներ 
(խոհանոցային սպասք). եփելու սպասք. 
խոհանոցային շերեփներ. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական աղացներ. հաց կտրատելու 
տախտակներ. էլեկտրական սանրեր. թիակներ 
տորթի համար. ձեռքով կառավարվող 
պղպեղաղացներ. պղպեղամաններ. 
խոհանոցային քերիչներ. կենցաղային կամ 
խոհանոցային տարողություններ. աղամաններ. 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). թեյի 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). պնակներ. 
շաքարամաններ. գավաթիկներ. թրմելու 
թեյամաններ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
ափսեներ. ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
ոչ էլեկտրական հարիչներ. ոչ էլեկտրական 
թեյամաններ. ձեռքով կառավարվող 
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սրճաղացներ. սուրճի սպասքակազմեր 
(սեղանի սպասք). ոչ էլեկտրական սրճեփներ. 
ոչ էլեկտրական դյուրակիր պայուսակ-
սառնարաններ. կափարիչներ ամանների 
համար. խոհանոցային տարողություններ. 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. վաֆլի 
պատրաստելու ոչ էլեկտրական սարքեր. 
հացամաններ. դանակներ՝ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
գդալներ՝ խառնելու համար (խոհանոցի 
սպասք). խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. 
սխտորքամիչներ (խոհանոցային սպասք). ոչ 
էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ջարդիչներ. 
խոհանոցային վրձիններ. խոհանոցային 
խոզանակներ. սպասքի շերեփներ. 
խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային 
հավանգներ. խոհանոցային ցանցեր, 
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների.

____________________

(210) 20201545
(220) 13.08.2020
(730) «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական շղթաներ. մետաղյա 

բանալիներ. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար: 

դաս 7. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. խառնիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). 
հնձիչներ. փայտամշակման հաստոցներ. 
լվացամեքենաներ. թործահաստոցներ. 
կտրոցներ (մեքենաների մասեր). չորացնող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր. ֆրեզիչ 
հաստոցներ. խառատային հաստոցներ. 
փականագործի էլեկտրական մկրատներ. 

էլեկտրական մկրատներ. դուրեր մեքենաների 
համար. ճնշակներ (մեքենաներ). կտրիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
ամբարձիկներ (մեքենաներ). կտրող 
մեքենաներ. մեկնասարքեր շարժիչների համար. 
ցամաքուրդային մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. փաթաթող մեքենաներ. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). յուղային պոմպեր. լվացման 
սարքեր. մուրճեր (մեքենաների մասեր). 
մետաղամշակման հաստոցներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). ձեռքի գործիքներ՝ բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). ներկման մեքենաներ. 
ներկափոշեցրիչներ. ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. պոմպեր (մեքենաներ). օդային 
ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների 
համար). վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). 
հղկահաստոցներ. սղոցներ (մեքենաներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. ներկիչ 
մեքենաներ. ապակի մշակող մեքենաներ. 
հեսանահաստոցներ. գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
շղթայական սղոցներ. գազային կտրոցներ. 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ 
հարմարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). ձյունամաքրիչներ. 
գազաեռակցման ապարատներ. փոշեկուլներ:

դաս 08. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). անկյունաչափական սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի մեխահան գործիքներ. 
ձեռքի ամբարձիկներ. ձեռքով կառավարվող 
հորատներ. կացիններ՝ ակոսներ, բնիկներ 
փորելու համար. սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբասղոցներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). փականագործի 
մկրատներ. կտրող ժապավեններ. 
մանեկադարձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով 
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ձեռքի գործիքներ. խողովակահատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրիչ-դանակներ. սրելու 
գործիքներ. էտոցներ. գազոնահնձիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սակրեր (տապարներ). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). խոշորաքարթ խարտոցներ 
(թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական 
պտուտակահաններ. դուրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ (գործիքներ). կտրող գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ներկի փոշարարներ 
(մեքենաներ). գազային զոդայրոցներ. 
էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար. զոդման 
էլետրական ապարատներ. էլեկտրական 
զոդիչներ. ապարատներ՝ էլեկտրաաղեղային 
հատման համար. էլեկտրական ապարատներ՝ 
պլաստմասսայե փաթեթավորումների զոդման 
համար. էլեկտրական մեխահանիչներ. 
խողովակներ մաքրելու քերակներ. 
հողամշակման մեքենաներ՝ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար:

դաս 9. չափիչ ժապավեններ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
եռակցողի դիմապանակներ. չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
չափիչ գործիքներ. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ):

դաս 21. Ոռոգման հարմարանքներ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ):

____________________

(210) 20201546
(220) 13.08.2020
(730) «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 6. Մետաղական շղթաներ. մետաղյա 

բանալիներ. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար: 

դաս 7. Փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. խառնիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). 
հնձիչներ. փայտամշակման հաստոցներ. 
լվացամեքենաներ. թործահաստոցներ. 
կտրոցներ (մեքենաների մասեր). չորացնող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր. ֆրեզիչ 
հաստոցներ. խառատային հաստոցներ. 
փականագործի էլեկտրական մկրատներ. 
էլեկտրական մկրատներ. դուրեր մեքենաների 
համար. ճնշակներ (մեքենաներ). կտրիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
ամբարձիկներ (մեքենաներ). կտրող 
մեքենաներ. մեկնասարքեր շարժիչների համար. 
ցամաքուրդային մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. փաթաթող մեքենաներ. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). յուղային պոմպեր. լվացման 
սարքեր. մուրճեր (մեքենաների մասեր). 
մետաղամշակման հաստոցներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). ձեռքի գործիքներ՝ բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). ներկման մեքենաներ. 
ներկափոշեցրիչներ. ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. պոմպեր (մեքենաներ). օդային 
ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների 
համար). վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). 
հղկահաստոցներ. սղոցներ (մեքենաներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. ներկիչ 
մեքենաներ. ապակի մշակող մեքենաներ. 
հեսանահաստոցներ. գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
շղթայական սղոցներ. գազային կտրոցներ. 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ 
հարմարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). ձյունամաքրիչներ. 
գազաեռակցման ապարատներ. փոշեկուլներ:
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դաս 8. Հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). անկյունաչափական սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի մեխահան գործիքներ. 
ձեռքի ամբարձիկներ. ձեռքով կառավարվող 
հորատներ. կացիններ՝ ակոսներ, բնիկներ 
փորելու համար. սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբասղոցներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). փականագործի 
մկրատներ. կտրող ժապավեններ. 
մանեկադարձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ. խողովակահատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրիչ-դանակներ. սրելու 
գործիքներ. էտոցներ. գազոնահնձիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սակրեր (տապարներ). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). խոշորաքարթ խարտոցներ 
(թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական 
պտուտակահաններ. դուրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ (գործիքներ). կտրող գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ներկի փոշարարներ 
(մեքենաներ). գազային զոդայրոցներ. 
էլեկտրոդներ եռակցման մեքենաների համար. 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար. զոդման 
էլետրական ապարատներ. էլեկտրական 
զոդիչներ. ապարատներ՝ էլեկտրաաղեղային 
հատման համար. էլեկտրական ապարատներ՝ 
պլաստմասսայե փաթեթավորումների զոդման 
համար. էլեկտրական մեխահանիչներ. 
խողովակներ մաքրելու քերակներ. 
հողամշակման մեքենաներ՝ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար:

դաս 9. Չափիչ ժապավեններ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
եռակցողի դիմապանակներ. չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. դժբախտ 

պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
չափիչ գործիքներ. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ):

դաս 21. Ոռոգման հարմարանքներ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ):

____________________

(210) 20201547
(220) 14.08.2020
(730) «Ստուգնա» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 131/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 

հեռացնելու համար, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ, թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար, գրպանի 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, 
խոհանոցային թղթից անձեռոցիկներ, թղթե 
սրբիչներ:

____________________

(210) 20201552
(220) 14.08.2020
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար). 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. աղեր պահածոյացման 
համար, բացառությամբ սննդի պատրաստման 
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 
(տրագականտ) արդյունաբերական 
նպատակների համար. ակտիվացրած ածուխ. 
մղող գազեր աերոզոլների համար. 
լուսանկարչական թուլացուցիչներ. սոսինձներ 
հայտարարություններ փակցնելու համար. 
ագար-ագար արդյունաբերական նպատակների 
համար. կցող նյութեր բետոնի համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
բաղադրություններ 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 
(հակասառիչներ). 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. 
ազոտական թթու. էնոլոգիական 
մանրէասպաններ (գինու արտադրության 
ժամանակ օգտագործվող քիմիական 
պատրաստուկներ). պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
լուծույթներ ցինկապատման համար, լուծույթներ 
գալվանապատման համար. երանգավորող 
լուծույթներ (լուսանկարչություն). նատրիումի 
կարբոնատ. բարիում. բարիումի օքսիդ. 
բարիտային թուղթ. բարիումի միացություններ. 
նյութեր գուլպաների հատերը գնալը կանխելու 
համար. հիմքեր (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 
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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 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
գունազերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ. փայտասպիրտ. փայտազանգված. 
փայտաքացախ (փայտահեղուկ). բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ. կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. 
պաշտպանիչ 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 
օգտագործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, 
բացի բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողներից. 
դանդաղարարներ միջուկային ռեակտորների 
համար. քիմիական տրոհիչներ. քիմիական 

պատրաստուկներ լաբորատոր անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. քլորատներ. քլոր. 
քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային 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 
արդյունաբերության համար.  լուսա-
քիմիկատներ. 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 
պատրաստուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. 
քիմիական նյութեր կաշվի մշակման համար. 
քիմիկատներ կաշվի տոգորման համար. 
պղնձարջասպ, պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային 
պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. 
արտադրական գործընթացներում 
օգտագործվող  ճարպազրկող պատրաս-
տուկներ. պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար. 
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆո-
լիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների 
յուղման հակահարակցային բաղադրություններ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

74

ՄՄՄ 1

74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

արտադրանքի հանումը հեշտացնելու համար. 
նյութեր փայլատման համար. ջրազրկող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական 
նպատակների 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 
նպատակների 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 խնայողական օգտագործումը. 
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հակաստատիկներ, 
բացառությամբ կենցաղայինների. աղեր 
գալվանական տարրերի համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկելու 
համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ. 
զգայունացված լուսաթիթեղներ. 
պատրաստուկներ շոհավորման համար. 
պարարտանյութեր. ֆերմենտային 
պատրաստուկներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
արդյունաբերական նպատակների 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). պարարտանյութերի 
պատրաստուկներ. հրակայուն բաղա-
դրություններ. բաղադրություններ պտուտա-
կաձև պարուրակների ակոսահատման համար. 
զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա էներգիա 
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. 
գխտորադաբաղային 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 
միջատների դեմ պայքարելու համար. 
գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. 
գունազերծիչներ ճարպերի համար. 
ճարպաթթուներ. մածիկ ծառերը պատվաստելու 
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համար. գուանո (թռչնաղբ). գուրյուն- բալզամ 
(բալասան) լաքի արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հելիում. հոլմիում. 
պտուղների աճն արագացնող հորմոններ. 
քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
յուղեր սննդամթերքի պահպանման համար. 
յուղեր արտադրման ընթացքում կաշվի 
մշակման համար. յուղեր կաշվի դաբաղման 
համար. դիսպերսարարներ նավթի համար. 
դիսպերսարարներ յուղերի համար. 
գունաթափող պատրաստուկներ յուղերի 
համար. քիմիկատներ յուղերը մաքրելու համար. 
հումուս. հիդրատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. 
ջրածին. նատրիումի հիպոքլորիտ. 
հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. յոդ 
քիմիական նպատակների համար. յոդի աղեր. 
յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. իզոտոպներ 
արդյունաբերական 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. պաշտպանիչ 
նյութեր աղյուսե շարվածքի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
մագնեզիտներ. մագնեզիումի քլորիդներ. 
մանգանատներ. մանգրենու կեղև 
արդյունաբերական 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. 
օլեինային թթու. 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. լակմուսաթուղթ. 
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ 
օգտագործելու համար. նատրիումի 
պերբորատներ. պերկարբոնատներ. 
պերքլորատներ. պերսուլֆատներ. 
պերծծմբական թթու. կարբոլային թթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). խարամներ 
(պարարտանյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. 
սուպերֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
թուղթ լուսապատճենման համար. ֆոսֆորական 
թթու. գործվածք լուսապատճենների համար. 
լուսահայտածիչներ. լուսազգայունարարներ. 
պիկրինային թթու. չմշակված պլաստմասսաներ. 
պլաստիզոլներ. կապարի ացետատ. կապարի 
օքսիդ. պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. տորֆահումուսային թաղարներ 
այգեգործության 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 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված ակրիլային խեժեր. ռենիում. 
զգայունացված ռենտգենյան լուսակայված 
թաղանթներ. բաղադրություններ դողերը 
նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղապարման 
ավազ. սալիցիլային թթու. սելիտրա. 
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սամարիում. սոուսներ ծխախոտը 
բուրավետացնելու համար. մետաղական 
օճառներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. սկանդիում. սեբացինային թթու. աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). չմշակված 
աղեր (հումք). աղեր (պարարտանյութեր). սելեն. 
սերմերի պահպանմանը նպաստող նյութեր. 
սիլիկատներ. սիլիցիում. սիլիկոններ. 
նատրիում. սուլֆիտներ. քիմիկատներ զոդման 
համար, քիմիկատներ եռակցման համար. 
կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. 
ազոտաթթվային բիսմութ քիմիական 
նպատակների 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 ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և 
մակաբուծասպանների. տալկ (մագնեզիումի 
սիլիկատ). աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ 
նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբաղաթթու. 
տապիոկայի ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեքար, 
բացառությամբ 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 
մանածագործության 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 
պատրաստուկներ միսը փափկացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողի 
հիվանդությունների կանխարգելման համար. 
գինու սպիրտ. երանգավորող աղեր 
(լուսանկարչություն). ռետինացնող 
(վուլկանացնող) պատրաստուկներ. վիթերիտ. 
քսենոն. իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. 
սուլֆատներ. ցիրկոնիումի երկօքսիդ. 
արդյունաբերական պատրաստուկներ 
սննդամթերքի պատրաստման գործընթացն 
արագացնելու համար. ամոնիակ (ցնդող 
ալկալի) արդյունաբերական նպատակների 
համար. ալկալիական յոդիդներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական 
մետաղների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալյումինի ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) 
(բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային սոսնձի). ամոնիումի աղեր. 
կենդանական ածուխ. ազոտաթթվական 
արծաթ. գունաբացող քիմիկատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
նիտրատներ. սոսինձներ երեսապատման 
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. 
քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու 
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի 
երկկարբոնատ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. զգայունացված 
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 
նպատակների համար. ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) ածանցյալներ (քիմիական 
նյութեր). ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) 
պարզ եթերներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կուլտուրաներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. գազի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
զգայունացված չլուսակայված 
կինոժապավեններ. կոբալտի օքսիդներ 
արդյունաբերական նպատակների 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 
համարսոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
բնական սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ 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 
պատրաստուկներ 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 
ապակիների համար. փքեցրած կավ 
հիդրոպոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնանյութ). պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական 
արտադրության համար. ցողունային բջիջներ, 
բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. կուլտուրաներ 
կենսաբանական հյուսվածքներից, 
բացառությամբ բժշկական կամ ասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. 
պարարտանյութեր ձկան ալյուրից. 
ֆերմենտային պատրաստուկներ սննդի 
արդյունաբերության համար. ֆերմենտներ 
սննդի արդյունաբերության համար. գլյուկոզա 
սննդի արդյունաբերության համար. լեցիթին 
սննդի արդյունաբերության համար. լեցիթին 
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արդյունաբերական նպատակների համար. 
պեկտին սննդարդյունաբերության համար. 
պեկտին արդյունաբերական նպատակների 
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
սննդի արդյունաբերության համար. 
գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալգինատներ սննդային արդյունաբերության 
համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի 
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) 
սննդարդյունաբերության համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) արդյունաբերական 
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
(հումք). կաթնաֆերմենտներ սննդի 
արդյունաբերության համար. 
կաթնաֆերմենտներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ 
բժշկական 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. 
հակաօքսիդանտներ դեղագործական 
ապրանքների արտադրության համար. 
հակաօքսիդանտներ 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 միացություններ). թիմոլ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. 
չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիական 
պատվածքներ ակնաոսպնյակների 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 պոլիմերներ. քիմիական 
նյութեր հացահատիկային բույսերի 
հիվանդությունների կանխարգելման համար.

դաս 2. ներկեր. խածանյութեր. 
արծնուկներ. ներկանյութեր ըմպելիքների 
համար. սննդային ներկանյութեր (ներկանյութ). 
ալիզարինային ներկանյութեր. ալյումինային 
ներկեր. ալյումինի փոշի գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների համար. 
ասբեստային ներկեր. հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ. սևեռակող նյութեր 
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի 
մածուկ. արծաթի էմուլսիաներ (ներկանյութեր). 
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի 
լաք, սև լաք. աուրամին. մանրէասպան 
ներկեր. բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. հակակոռոզիական 
ժապավեններ. կանադական բալզամ 
(բալասան). ներկանյութեր կարագի համար. 
ներկանյութեր գարեջրի համար. բիտումային 
լաքեր. պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար. խածանյութեր փայտանյութի համար. 
ներկանյութեր փայտանյութի կամ փայտի 
համար. սիենա (մուգ դեղին ներկանյութ). 
լաքեր բրոնզապատման համար. բրոնզափոշի 
ներկելու համար. ներկանյութեր կաշվի 
համար. կարամելներ (սննդային ներկանյութ). 
կարամելացված ածիկ (սննդային ներկանյութ). 
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պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված 
ստվարաթղթի համար. ներկեր խեցեգործական 
իրերի համար. կապարի շպար. գազի 
մուր (ներկանյութ). պաշտպանական 
նախաներկային պատվածքներ 
տրանսպորտային միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. ներկանյութեր կոշիկների 
համար. կրակաթ. տպագրական մածուկներ 
(թանաք). կոբալտի օքսիդ (ներկանյութ). 
որդան կարմիր. բևեկնախեժ. ներկանյութեր. 
ներկանյութեր ածիկից. միջոցներ փայտանյութը 
պաշտպանելու համար. կոպալ (բուսական խեժ). 
անիլինային ներկանյութեր. նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
կրեոզոտ փայտանյութը պահպանելու 
համար. խածանյութեր կաշվի համար. 
ներկող նյութեր. գունանյութեր. քրքում 
(ներկանյութ). բնական անմշակ խեժեր. 
սոսնձաներկեր, տեմպերա. արծներ (լաքեր). 
արծնաներկեր. տպագրական ներկեր. ներկեր 
կենդանիների խարանման համար. ներկերի 
սիկատիվներ (չորացման ուժեղարարներ). 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). լամպի մուր (ներկանյութ). ֆուստին 
(ներկանյութ). ջնարակներ (պատվածքներ). 
դեղնախեժ նկարչության համար. շելլաք 
(գոճխեժ), կարմրախեժ. բուսախեժեր. թանձր 
հակակոռոզիական քսուքներ. տպագրական 
ներկեր կլիշեների պատրաստման 
համար. ցինկի օքսիդներ (գունանյութեր). 
պաշտպանական յուղեր փայտանյութի 
համար. հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն 
ներկեր. ինդիգո (ներկանյութ). կապակցող 
նյութեր ներկերի համար. ներկանյութեր 
լիկյորների համար. կապարի գլյոտ 
(քարմարցանկ). մետաղական փոշիներ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների 
և տպագրության համար. մածիկներ 
(բնական խեժեր). մետաղական նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների 
համար. կապարի սուսր. թուղթ Զատիկի ձվերը 
ներկելու համար. աննատո (ներկանյութ). քրքում 
(զաֆրան) (ներկանյութ). սանդարակ (հոտավետ 
խեժ). մուր (ներկանյութ). աղտոր լաքերի 

համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). 
բաղադրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար. 
ներկանյութեր փայտանյութից. ներկիչ 
էքստրակտներ փայտանյութից. կարբոնիլ 
փայտանյութը պահպանելու համար. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
մակերևույթները բուսածածկույթից պահպանող 
ներկապատվածքներ. լիցքավորված 
տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների 
համար. բևեկն (ներկերի նոսրացուցիչ). 
կարկատան-ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր 
նկարելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար. սննդային թանաքներ. տպիչների 
քարթրիջներ լցված սննդային թանաքներով. 
նշիչների տեսքով գունանյութեր կահույքի 
վերականգնման համար. գրաֆիտիից 
պաշտպանելու պատվածքներ (ներկեր). 
ներկեր (երանգավորիչներ) տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
լցված թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
փայտյա հատակների լաքեր. հակամիզային 
ներկ: 

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. հղկաքարեր. 
պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
քարեր սափրվելու համար (կապող միջոցներ). 
նշի յուղ. նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
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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 
(հղկանյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
թարթիչների տուշ՝ ներկ. 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, 
բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. ատամնափոշիներ. 
կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 

ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. 
դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկային 
օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
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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 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ 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 
համար 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 
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, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոլագեններ (սոսնձանյութ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների համար. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուսական կոսմետիկական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
հոտազերծման համար. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր 
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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. միցելյար ջուր. մարմնի 
ներկեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
մարմնի հեղուկ լատեքսային ներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
ատամնամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. 
լվացքի անձեռոցիկներ գունաթափումը 
կանխելու համար. չորացնող հակաստատիկ 
անձեռոցիկներ:

դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի 
հիմքով. թղթե քուղեր վառելու համար. փայտի 
տաշեղ (մարխ) վառելու համար. կպչան 
(վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը 
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր 
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուքներ 
զենքի համար. կապակցող բաղադրություններ 
ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ. 
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման 
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ 
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի 
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրավառ 
փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի 
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային 
դիէլեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). 
վառելանյութ. յուղեր կոշիկները յուղելու 
համար. մոմ (հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ 
լուսավորման համար. մոմ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք. 
թանձր քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին 
յուղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր 
շինարարական աշխատանքների ժամանակ 
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու 
համար. ճրագու. պատրաստուկներ փոշին 
մաքրելու համար. լուսավորող յուղեր. գազ 
լուսավորման համար. վառելիք լուսավորման 
համար. քսայուղեր. գազոլին (վառելանյութ). 

եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյութ). 
պատրույգներ մոմերի համար. տեխնիկական 
վազելին արդյունաբերական նպատակների 
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային գազ. 
նավթագազ. քսուքային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ 
քարածխային խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր 
քարե կամ աղյուսե շարվածքը պահպանելու 
համար. խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ, 
տեխնիկական. սոյայի յուղից պատրաստուկներ 
այրուկը կանխելու նպատակով խոհանոցային 
սպասքը մշակելու համար. կերոսին (թորած 
նավթ). թանձր քսուքներ. պատրույգներ 
լամպերի համար. գորշածուխ. քսանյութեր. 
մազութ. բարբարուկի յուղ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայուղ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. 
նավթ, այդթվում՝ մշակված. ածխափոշի 
(վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ, 
լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ 
(մոմեր). կապակցող բաղադրություններ 
փոշու համար. յուղեր գործվածքների համար. 
շարժիչային վառելիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. ճարպեր կաշին պահպանելու համար. 
տեխնիկական յուղեր. պնդացված գազեր 
(վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
յուղեր կաշին պահպանելու համար. յուղող-
հովացնող հեղուկներ. յուղեր ներկերի համար. 
գեներատորային գազեր. շարժիչի յուղ. 
անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական էներգիա. 
էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող 
բաղադրություններ. բենզին. կենսավառելիք. 
բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք. 
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկական 
միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ 
կոսմետիկական, ածուխ նարգիլեի համար:

դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
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ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկազոդք). 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղորայքային 
կոնֆետներ. բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժական 

նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք 
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
կրային պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակների համար. մոմեր ծխահարման 
համար. կոկաին. հակամակաբուծային 
վզակապեր կենդանիների համար. աչքի 
թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
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միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). լուծիչներ կպչուն 
սպեղանիները հեռացնելու համար. 
հակասպորային պատրաստուկներ. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
թանզիֆ վիրակապերի համար. լուծողական 
միջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. քսուքներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 

օգտագործվող քսուք. քիմիական 
պատրաստուկներ հղիության ախտորոշման 
համար. բուժիչ յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական 
նպատակների համար. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավածուծ 
բամբակ. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ բժշկական 
նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). ունաբ դեղորայքային. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. ածիկակաթից 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ միջատների թրթուրները 
ոչնչացնելու համար. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. 
միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
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համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. թմրադեղեր. 
հոտոտելի աղեր. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. ափիոնային 
պատրաստուկներ. ափիոն. օպոդելդոկ. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. թուղթ մանանեխային 
սպեղանիների համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույներ. 
կալիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական 

հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. արյուն 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ. 
տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). դեղամոմեր. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. թիմոլ դեղագործական 
նպատակների համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. 
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բյուրեղացված սառնաշաքար   բժշկական 
նպատակների համար. կարբոնիլ 
(հակամակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. 
լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար. 
ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի 
կաթ դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. հացահատիկային 
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆորմալդեհիդ 
(մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման 
համար. գխտորաթթու դեղագործական 
նպատակների համար. վազելին բժշկական 
նպատակների համար. խաղողաշաքար 
(գլյուկոզա) բժշկական նպատակների համար. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. գերչակի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
իզոտոպներ բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. քիմիական ռեակտիվներ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. դիաստազ 
(խմորիչ) բժշկական նպատակների համար. 
սննդային նրբաթելեր. ֆերմենտներ բժշկական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական 
նպատակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
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լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական 
նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. քսանյութեր ինտիմ նպատակների 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. ալգինատներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակներով. 
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կորյակային հիվանդությունները բուժելու 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
բամբակյա փայտիկներ բժշկական 
օգտագործման համար. բամբակյա տամպոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սննդային խառնուրդներ. կաթի փոշի 
երեխաների համար. հյուսվածքապատվաստներ 
(կենդանի հյուսվածքներ). կոլագեն բժշկական 
նպատակների համար. բուսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական ապրանքներ. 
միկրոօրգանիզմներից պատրաստուկներ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. սեռական տոնուսը 
բարձրացնող ժելեր. իմունախթանիչներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. նախապես 
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. 
կապակցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ ատամնափոշիներ. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ 
(պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
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սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. ասաիի փուշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 
մաշկային ներարկային լցանյութեր. 
միջատասպան նյութերով տոգորված 
ապարանջաններ. բուժիչ ատամնամածուկ. 
մերսման ժելեր բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ. 
հակաբեղմնավորիչ սպունգներ. միանգամյա 
օգտագործման լողալու խանձարուրներ 
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման 
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար. 
խանձարուրներ փոխելու միանգամյա 
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար. 
կենդանի հյուսվածքներ պարունակող ոսկրային 
լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնային 
բալոններ բժշկական նպատակների համար. 
կանեփ բժշկական նպատակների համար:

դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. 
պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե 
ձուլվածք. պողպատե կայմասյուներ. պողպատե 
գալարավարագույրներ. պողպատե թերթեր. 
պողպատե խողովակներ. մետաղական կցիչներ 
հաղորդափոկերի համար. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքներ. մետաղական 
ծայրափողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի 
համահալվածք), մելքիոր. ալյումին. բրոնզ. 
ալյումինե լար. խարսխասալեր. մետաղյա 
ծայրափողակներ. մետաղական մղլակներ. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական ձողեր. 
թակարդներ վայրի գազանների համար, 
ծուղակներ վայրի գազանների համար, 

դարաններ վայրի գազանների համար. 
կապկպվածքներ բեռների տեղափոխման, 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. հակաշփական համահալվածք. 
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր 
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար 
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե 
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի 
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղական 
ամրանանյութեր բետոնի համար. անկիզելի 
պահարաններ (մետաղական կամ ոչ 
մետաղական). մետաղյա սահմանափակիչներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
նեցուկներ, դռների մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական 
տափօղակներ. մետաղյա սևեռակման 
օղակներ. մետաղական ծխնիներ. հատակի 
մետաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր 
մետաղական ցանցավանդակների համար, 
ձողեր մետաղական ցանկապատերի համար. 
բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ անասունների 
համար. երկեղջյուր զնդաններ. բաբիտ 
(համահալվածք). մետաղական 
զրահապատվածք. մետաղական փականքներ 
տուփերի համար. մետաղական հեղույսներ. 
բալոններ (մետաղական պահեստարաններ) 
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար. 
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ. 
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. 
մետաղական կցաշուրթեր. բրոնզե 
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված 
իրեր (արվեստի ստեղծագործություն). 
ճոպաններ կախուղիների համար, 
մետաղաճոպաններ կախուղիների համար. 
մետաղական ծայրապանակներ ճոպանների 
համար, մետաղական ծայրապանակներ 
մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական 
միացքներ մետաղաճոպանների համար. 
կադմիում. մետաղական կախովի կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրոնայինների. 
մետաղական թիթեղիկներ սեպապնդման 
համար. մետաղական ծայրապանակներ 
զբոսանքի գավազանների համար. մետաղական 
տարողություններ թթուներ պահելու համար. 
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության 
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում 
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. 
մետաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող 
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մետաղական միացուցիչ օղակներ շղթաների 
համար. շինարարական մետաղյա շրջանակներ. 
բարձրացնովի պատուհանի մետաղական 
հոլովակներ, պատուհանի մետաղական 
հոլովակներ. մետաղական խողովակներ 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. պայտի մեխեր. մետաղյա ցցեր, 
մետաղյա առանցքներ. քրոմ. ֆեռոքրոմ. քրոմի 
հանքաքար. մետաղական երիթակներ, 
մետաղական ճուլկիներ. մետաղյա բանալիներ. 
մեխեր. պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. 
մետաղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. 
մետաղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների 
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների 
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ. 
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի 
մետաղական բանկաներ. մետաղյա 
բեռնարկղեր (պահելու և փոխադրման համար). 
մետաղյա զուգառելսեր. մետաղակաղապար 
(ձուլման արտադրություն). զնդաններ. 
կցվանքային մետաղական մակադրակներ 
կտուրների ջրամեկուսացման համար. 
խողովակների մետաղական արմունկներ, 
խողովակների մետաղական ճյուղավորումներ. 
մետաղական դռներ. գոտիները ձգելու 
մետաղական հարմարանքներ. մետաղական 
սեղմակներ (պահանգներ). մետաղյա կեռեր 
կաթսայիկների համար. պատուհանի մղլակներ. 
կեռեր (երկաթեղեն իրեր). պատուհանների 
մետաղապատվածքներ. լարեր սովորական 
մետաղներից. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված պղինձ. պղնձե օղակներ. անջրանցիկ 
մետաղյա ամրակապեր. մետաղական 
պահեստարաններ սեղմված գազերի կամ 
հեղուկ օդի համար. դռան առջևի մետաղյա 
քերիչներ կոշիկները մաքրելու. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. չմշակված կամ 
մասամբ մշակված երկաթ. կցվանքային 
մակադրակներ ռելսերի համար. մետաղական 
պտուտակներ, մետաղական պտուտամեխեր. 
փաթեթվածքներ մետաղե թիթեղից. 
մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ 
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ. 
շինարարական մետաղյա կալունակներ, 
շինարարական մետաղյա բարձակներ. 
մետաղյա սանդուղքներ. լուսամուտի 
մետաղական սողնակներ. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական ռելսեր. 

պատուհանների մետաղյա պիտույքակազմեր. 
օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված թուջ. երկաթի հանքաքար. 
դռները փակելու ոչ էլեկտրական մետաղյա 
սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիում. 
ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական 
մետաղական ամրան. բույթեր (երկաթեղեն 
իրեր). ունկով հեղույսներ. մետաղական 
փականքներ, բացառությամբ էլեկտրականների, 
մետաղական փականներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. գալենիտ (հանքանյութ). 
կապարակնիքներ. գերմանիում. մետաղական 
հողմացույցներ. լեռնագնացների կոշիկների 
սեպեր, լեռնագնացների կոշիկների երկաթե 
մեխեր. մետաղական կաղապարներ սառույցի 
համար. յուղելու ներագույցներ. մետաղական 
ցանցեր. զսպանակավոր փականքներ, 
զսպանակավոր փականներ. ինդիում. 
մետաղական խորհրդանշաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին 
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին 
մետաղական լուսամուտափեղկեր. 
մետաղական հենահարթակներ հրթիռների 
արձակման համար. մետաղական 
կավարամածներ. մետաղական խարտուք. 
մետաղյա սանդղահեծաններ (սանդուղքի 
մասեր). լիմոնիտներ (միներալ). կոճղեր 
սովորական մետաղներից. դռների կամ 
պատուհանների միջակապեր. մետաղական 
անվակներ մահճակալների համար, 
մետաղական անվիկներ մահճակալների 
համար. մետաղական մղլակներ. բլյումներ 
(պողպատի գլոցուկ) (մետաղագործություն). 
մագնեզիում. մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ. մետաղական սեղմօղակներ 
կոթերի, բռնակների համար. մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. 
մետաղական տակդիրներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. մետաղական 
հենահարթակներ բեռների տեղափոխման 
համար, մետաղական տակդիրներ բեռների 
տեղափոխման համար. մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ (սանդուղքներ). 
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ). 
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ. 
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չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական 
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. 
գործվածքներ մետաղալարից. հրակիր 
մետաղներ. մետաղական անվակներ կահույքի 
համար, մետաղական անվիկներ կահույքի 
համար. ագուցավոր մետաղական ցցեր. 
մոլիբդեն. մետաղական հուշարձաններ. 
մամլակի մետաղական շուրթեր. պատերի 
մետաղական երեսապատվածքներ 
(շինարարություն). նիկել. նիոբիում. 
շինարարական մետաղական մակադրակներ 
ջրամեկուսացման համար. տների լույս 
չարձակող մետաղական համարներ. 
մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղական 
ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ. 
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս 
չարձակող մետաղական պանելներ. պատերի 
շինարարական մետաղական երեսվածք. 
մետաղյա կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. 
մետաղական գլդոններ (կառուցվածքներ). 
լեզվակներ փականքների համար. մետաղական 
սյուներ. զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). 
մետաղական հոլովակներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մետաղական ցցիկներ 
վրանների համար. մետաղական առաստաղներ. 
մետաղյա հատակներ. շինարարական 
մետաղական պատվածքներ. շրջադարձային 
շրջանակներ (երկաթգծերի համար). կտուրի 
մետաղական կղմինդր. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի 
մետաղական աշտարակներ. դռան 
մետաղական բռնակներ. մետաղական գամեր. 
մետաղական դարբասներ, մետաղական 
ճակատամուտք. դռների մետաղական 
լողաթներ, դռների մետաղական ժապավեններ. 
պողպատե տափակ նախապատրաստուկներ, 
դռան մետաղական սողնակներ. մետաղական 
օղակներ բանալիների համար. մետաղական 
հեռագրասյուներ. ցինկ. մետաղական 
հեծաններ. լայնանիստ մետաղական հեծաններ. 
հավաքովի մետաղական հենահարթակներ. 
երկաթեղեն փոքր իրեր. լույս չարձակող 
ճանապարհային ոչ մեխանիկական, 
մետաղական նշաններ. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. մետաղալարերը ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
փաթեթավորման մետաղական 
տարողություններ. մետաղական 

պահեստարաններ. դռան մետաղական շեմեր. 
չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետաղական 
ազդանշաններ. շարժական մետաղական 
ջերմոցներ. մետաղական փականքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նեցուկներ, մետաղական 
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկերներ. 
զանգուլակներ կենդանիների համար, 
զանգակներ կենդանիների համար. 
զանգուլակներ, զանգեր, զանգակներ. 
մետաղալար զոդման համար. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի, մետաղական կափույրներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
արձաններ սովորական մետաղներից. 
երկաթգծային մետաղական կոճեր. տանտալ 
(մետաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ. 
ձգող միացուցիչ օղակներ. տիտան. 
մետաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, 
պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղական 
տապանաքարեր. մետաղական տուրնիկետներ. 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատեր. 
վոլֆրամ. մետաղական խողովակաշարեր. 
վանադիում. պատուհանների փեղկավոր 
մետաղական ապակեկալներ. մետաղյա 
պաշտպանող օղակներ, մետաղյա պնդացնող 
օղակներ. մետաղական մեծավանդակներ 
(կառուցվածքներ). ցիրկոնիում. պողպատե 
գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա 
կառուցվածքներ. մետաղական արմատուր 
սեղմված օդի խողովակների համար. լարեր 
սովորական մետաղների համահալվածքներից, 
բացառությամբ դյուրահալների. սովորական 
մետաղների համահալվածքներ. ալյումինե 
նրբաթիթեղ. կառանման մետաղական ցցեր. 
լողացող մետաղական նավամատույցներ 
նավերի կառանման համար. խարսխային 
հեղույսներ. պատերը երեսապատելու 
մետաղական պանելներ. մետաղական 
ամրանանյութեր խողովակների համար. 
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր. 
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի 
համար. սովորական մետաղներից 
պատրաստված գեղարվեստական իրեր. 
մետաղական շինարարական շաղախատաշտեր. 
մետաղական տաշտեր թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). լույս չարձակող մետաղական 
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու 
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հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղյա 
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավորման 
համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի 
համար. մետաղական տակառիկներ. 
տակառների մետաղական օղագոտիներ, 
տակառիկների մետաղական օղագոտիներ. 
մետաղական տակառներ. մետաղական 
լողավազաններ (կառուցվածքներ). մետաղյա 
շինանյութեր. կաղապարամածներ բետոնի 
համար. մետաղական հարմարանքներ 
հեծանիվների կայանման համար. ճանապարհի 
մետաղական ծածկեր. արկղեր սովորական 
մետաղներից. մետաղական խցաններ. 
ճարմանդներ սովորական մետաղներից 
(երկաթեղեն իրեր). խցանման մետաղական 
թասակներ. խցանման մետաղական 
թասակներ. մետաղական միջոցներ շշերի 
խցանափակման համար. մետաղական 
բռնակներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման 
մետաղական ձողեր. կարծր եռակցման և 
զոդման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր. 
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու 
համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի 
մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղական 
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական 
ճոպաններ. սեղմիչ մետաղական 
հարմարանքներ խողովակների համար. 
մետաղական անուրներ մալուխները և 
խողովակներն ամրացնելու համար. 
մետաղական սեղմակներ ճոպանների, 
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների 
մետաղական շրջանակներ. կարկասներ 
ջերմոցների համար. մետաղյա վրաքաշներ. 
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ. 
կապկպվածքի մետաղական թելեր 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր դռները 
բացելու համար. շինարարական մետաղական 
սալիկներ. հատակի մետաղական սալեր. 
մետաղական դամբարաններ. մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. 
մետաղական բեռնատար տակդիրներ. 
բեռնման մետաղական եզրաչափքեր 
երկաթգծերի վագոնների համար. մետաղական 
հոդակապեր. շինարարական մետաղական 
հիմնակմախքներ. դռան մետաղական 

շրջանակներ. մետաղյա նյութեր ճոպանուղի-
ների ռելսուղիների համար. ծխնելույզների 
մետաղական գլխանոցներ. մետաղական 
ջրհորդաններ. ցամաքուրդային խողովակների 
մետաղական կափույրներ. մետաղական 
միջնապատեր. սյուների մետաղական 
պատյաններ նավթահորերի համար. 
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ 
վառելիքի համար. շարժական կառուցվածքներ. 
լողուն մետաղական պահեստարաններ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. 
քիվերի մետաղական բեկվածքներ, քիվերի 
մետաղական մոլդինգներ. մետաղական 
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ. 
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական 
անվիկներ բացովի դռների համար. 
մետաղական կափարիչներ դիտահորերի 
համար. մետաղական տանիքապատվածքներ. 
կեռեր հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու 
համար (երկաթեղեն իրեր). հագուստի 
կախարանների մետաղյա կեռիկներ. 
չմեկուսացված պղնձալար. մետաղական 
բաքեր. սանդուղքների մետաղական 
աստիճաններ. ջրհորդան մետաղական 
խողովակներ. ճկուն փողրակները փաթաթելու 
համար ոչ մեխանիկական մետաղական 
թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական բաշխիչ 
հարմարանքներ անձեռոցիկների կամ 
սրբիչների համար. ջրմուղի խողովակների 
մետաղական փականներ. շինարարական 
մետաղական փայտամածներ. մետաղյա 
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական 
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. 
կապկպելու մետաղական միջոցներ. 
մետաղական պնդօղակներ. մետաղական 
հենարաններ էլեկտրահաղորդագծերի համար. 
մետաղական ճյուղավորություններ 
խողովակաշարի համար. մետաղական 
շրջանակներ գերեզմանների համար, 
մետաղական շրջանակներ մահարձանների 
համար. մետաղական ցանկապատեր. ճկուն 
փողրակները փաթաթելու համար մետաղական 
ոչ մեխանիկական հարմարանքներ. մետաղյա 
ցուցանակներ. մետաղական հենարաններ. 
անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր 
մետաղ. մետաղական փականքներ 
պորտֆելների համար, մետաղական 
փականքներ պայուսակների համար. 
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մետաղական օժանդակ պարագաներ կահույքի 
համար. շինարարական մետաղական 
պանելներ. արձանիկներ սովորական 
մետաղներից. մետաղական ժապավենները 
ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). 
մետաղական ձուլակաղապարներ. մետաղական 
տապանասալեր. մետաղյա մահարձաններ. 
մետաղական ցուցանակներ տապանաքարերի 
համար. գերեզմանների մետաղական 
կոթողներ. մետաղական հուշատախտակներ. 
բուխարիների, վառարանների մետաղական 
ցանցեր. մետաղական կանգադարակներ 
տակառների համար. մետաղական օժանդակ 
պարագաներ մահճակալների համար. դռների 
մետաղյա պիտույքակազմեր. մետաղական 
փականներ բեռնարկղերի համար. կապկպելու 
մետաղական միջոցներ խրձերի համար. 
ճանապարհային վթարային մետաղական 
ցանկապատեր. մետաղյա արկղիկեր, մետաղյա 
սնդուկներ. տարբերիչ մետաղական 
ցուցանակներ, մետաղական 
անվանատախտակներ. գրանցման 
մետաղական համարանշաններ. կերմետներ 
(խեցեղեն՝ մետաղափոշուց և դժվարահալ 
միացություններից). տակառների մետաղյա 
ծորակներ. մետաղական սյուներ 
հայտարարությունների համար. կառանման 
մետաղական տակառներ. ծխնելույզի 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ 
օդափոխիչ և օդի լավորակման հարմարանքների 
համար. մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման 
և փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ 
մեխանիկական մետաղական ձագարներ. 
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից, 
բացառությամբ տպագրականների. 
մետաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) 
խողովակաշարերի համար. ճնշումային 
մետաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի 
մետաղական խցիկներ. մետաղյա արկղեր 
գործիքների համար. մետաղական արկղեր 
գործիքների համար (դատարկ). մետաղյա 
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ 
(անիվների բլոկավորման կալուններ). 
պողպատյա ճոպաններ. մոծակապաշտպան 
մետաղական ցանցեր. լեռնագնացների 
մետաղական կեռեր. երկաթե տակդիրներ 
բուխարիների վառելափայտի համար. 

թռչուններին վանող հողմային մետաղական 
սարքեր. մետաղական վանդակներ վայրի 
գազանների համար. փոշենման մետաղներ. 
հրահեստ մետաղյա շինանյութեր. կանաչով 
հյուսապատված տաղավարներ (մետաղական 
կառուցվածքներ). մետաղական ախոռներ. 
մետաղական խոզաբներ. հավաքովի 
մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). մետաղական սկուտեղներ. 
փողոցի մետաղական ջրհորդաններ. 
պտուտակավոր մետաղական կափարիչներ 
շշերի համար. ոչ էլեկտրական մետաղական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. ոչ 
էլեկտրական մետաղական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. պատերը 
երեսապատելու մետաղական սալիկներ. 
մետաղական սալեր ճանապարհի ծածկերի 
համար. շինարարական մետաղական սալեր. 
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված 
մետաղական ծածկեր տանիքի համար. 
մետաղական զրահապատ դռներ. մետաղական 
բազրիքներ լոգարանների համար. 
տոպրակների մետաղական անշարժ 
բաշխիչներ շների մնացորդների համար. 3D–
տպագրության համար մետաղական փոշի և 
նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկներ 
պատուհանների համար. դռների մետաղական 
հենարաններ. տանիքների մետաղական 
փորակավոր կղմինդրներ. մետաղական 
ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական 
պատվածքներ կառուցատարրերի համար. 
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող 
պողպատյա ձողեր. շերտահանված մետաղյա 
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղյա ձողեր. 
պայուսակների մետաղյա կախիչներ. մետաղյա 
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղյա 
պիտակներ. մետաղյա կանիստրներ 
(ջրամաններ). մետաղյա ցցեր բույսերի կամ 
ծառերի համար. մետաղյա դրոշակաձողեր 
(կառուցվածքներ). մետաղյա սեղմակներ 
պարկերը դրոշմելու համար. մետաղյա մեխեր 
կոշիկների համար. կոշիկների մետաղյա 
կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի 
պահարաններ. մետաղյա ծալովի դռներ. 
մետաղյա ձուլածոներ շինությունների համար. 
բուխարիների մետաղյա դարակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
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նախատեսված մետաղական թեք հարթակներ. 
սովորական մետաղներից խաչելություններ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. մետաղյա 
զսպանակավոր դռներ. նավթի արտահոսքի 
համար մետաղյա բեռնարկղեր. ձեռքի մետաղյա 
դրոշակաձողեր. մետաղյա խցաններ. մետաղյա 
ծալովի դռներ. բուխարիների մետաղյա 
ճաղավանդակներ. ձայնամեկուսիչ շարժական 
մետաղական խցիկներ. մետաղական ձայնային 
վահանակներ:

դաս 7. լիսեռների միացքներ (մեքենաների). 
ապարատներ ացետիլենի մաքրման համար. 
կոնվերտերներ պողպատը հալելու համար. 
կպչուն ժապավեններ մատուցող սարքեր 
(մեքենաներ). օդավորող պոմպեր 
ակվարիումների համար. օդի խտարարներ. 
թափահարիչներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ. գյուղատնտեսական էլևատորներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. օդային գոլորշիարարներ. 
ապարատներ ճնշման տակ գարեջրի 
մատուցման համար. չափաբերման մեքենաներ. 
ճանապարհային գլդոններ. կարբյուրատորների 
սնիչներ. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
սարքեր. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. փականներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաների սռնիներ. ծնկաձև 
լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
ամբարձիչներ, բացառությամբ 
դահուկայինների. ամբարձիչներ (վերելակներ). 
խառնիչ մեքենաներ. ինքնայուղվող 
առանցքակալներ. գութաններ. շարժիչներ 
ինքնաթիռների համար. պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ. յուղման օղեր 
(մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորների խոզանակներ. 
ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց 
մեքենաներ. սղոցադազգահներ (մեքենաների 
մասեր). փոխակրիչների ժապավեններ. 
ժապավենային փոխակրիչներ. խնոցիներ. 
թմբկագլաններ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների պատյաններ. մեքենաների 
հենոցներ. աղացներ (մեքենաներ). կալսիչներ. 
քրքրիչ մեքենաներ. բետոնախառնիչներ 
(մեքենաներ). յուղ պատրաստող մեքենաներ. 
հաստատուն հոսանքի գեներատորներ 

հեծանիվների համար. միացման ձգաձողեր 
մեքենաների և շարժիչների համար. գնդիկավոր 
առանցքակալներ. բիտում արտադրելու 
մեքենաներ. հնձիչներ. խրձակապիչներ. կոճեր 
ջուլհակային մեքենաների համար. 
փայտամշակման հաստոցներ. ապարատներ 
գազավորված ըմպելիքների արտադրության 
համար. հյուսվածքապաստառներ պատրաստող 
մեքենաներ. չոր խոտի հակերը կապկպելու 
սարքեր. կեղտորսիչներ (մեքենաներ). 
դիզելային շարժիչների նախագործարկային 
տաքացման մոմեր. պարուրակահան 
հաստոցներ. լվացամեքենաներ. շշալցման 
մեքենաներ. շշերը լվալու մեքենաներ. գարեջուր 
եփելու մեքենաներ. ասեղնագործական 
մեքենաների կլոր քարգահներ. խոզանակներ 
(մեքենաների մասեր). բուլդոզերներ. միաշերեփ 
էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. 
կաբեստաններ (բեռնաշարժ մեխանիզմներ). 
փոքր ավտոմատ խարիսխներ նավագնացության 
համար. մեքենաների փոկեր. պատյաններ 
(մեքենաների մասեր). շարվածքային 
մեքենաներ (տպագրություն). ներարկիչներ 
շարժիչների համար. կարբյուրատորներ. 
ասեղնավոր հավաքածուներ (սանդերքային 
մեքենաների մասեր). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի 
տուփեր (տպագրություն). խարամ, մոխիր 
մաղելու մեքենաներ. կաթնային զատիչներ. 
չորացնող մեքենաներ. յուղիչներ (մեքենաների 
մասեր). կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). 
կենտրոնախույս աղացներ. կենտրոնախույս 
պոմպեր. հատիկաբույսերի սերմերը 
թեփահանող մեքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. 
առանցքակալային հենարաններ մեքենաների 
համար. կախոցներ (մեքենաների մասեր). 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. 
բեռնաթափման հարթակներ. հյուսող 
մեքենաների սայլակներ. խառատային 
հաստոցներ. բազմաճախարակներ. 
գութանախոփեր. պիտույքակազմեր 
մեքենաների շոգեկաթսաների համար. գինու 
մամլիչներ. սիգարետ պատրաստող մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ճկող մեքենաներ. փականագործի էլեկտրական 
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դուրեր 
մեքենաների համար. հակադարձ կափույրներ 
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(մեքենաների մասեր). մամլազտիչներ. 
մեքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. կարի 
մեքենաների ոտնակավոր շարժաբերներ. 
տպագրական շարվածքային մեքենաներ 
(լուսաշարող). ճնշակներ (մեքենաներ). 
տուրբաճնշակներ. գոլորշու խտարարներ 
(մեքենաների մասեր). խտացման 
տեղակայանքներ. փոկանիվներ (մեքենաների 
մասեր). պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). կորդ պատրաստող մեքենաներ. 
տառաձուլիչ մեքենաներ. խուզի մեքենաներ. 
կտրիչ մեքենաներ. հոսանքի գեներատորներ. 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
շարժափոկեր. ամբարձիչների (վերելակների) 
փոկեր. կցակարման կարի մեքենաներ. օդային 
բարձիկով սարքեր բեռներ փոխադրելու 
համար. առանցքակալների ներդրակներ 
(մեքենաների մասեր). էլեկտրական դանակներ. 
ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. մաղիչ 
կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ 
(մեքենաներ). կաշի մշակող մեքենաներ. 
շարժիչների գլանների գլխիկներ. 
կուլտիվատորներ (մեքենաներ). մեքենաների 
գլաններ. տպագլաններ. գլոցահաստոնների 
գլանիկներ. տեսակավորիչ մեքենաներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ինքնաբեռնաթափման բունկերներ 
(մեխանիկական). կտրող մեքենաներ. 
օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնուցող ջրի 
համար. ճիմահատիչներ. ճարպազերծման 
կայանքներ (մեքենաներ). մեկնասարքեր 
շարժիչների համար. ժանյակ հյուսող 
մեքենաներ. գոլորշու/յուղի տարանջատիչներ. 
մանրատիչներ (փխրիչներ). ռեդուկցիոն 
կափույրներ (մեքենայի մասեր). մեխանիկական 
կարժառներ. կաշի կտրող, լրահղկող 
մեքենաներ. ցամաքուրդային մեքենաներ. 
հարդարիչ մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. 
ապարատներ գազավորված ջրերի 
արտադրության համար. խմելու ջրի 
հանքայնացման կայանքներ. 
ջրատաքացուցիչներ՝ որպես մեքենաների 
մասեր. փառահան մեքենաներ. պարուրակահան 
հաստոցներ. կոթունազատիչներ (մեքենաներ). 
հատիկամաքրիչ մեքենաներ. արտարկիչներ. 

էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ 
սարքեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի 
ագույցներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. ներկման ապարատներ 
տպագրական մեքենաների համար. փաթաթող 
մեքենաներ. շարժասանդուղքներ. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
դրոշմակիչ մեքենաներ. դրոշմիչ մեքենաներ. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. 
կորզանահաստոններ. էքսկավատորներ. 
հանքահանման սարքեր. խոտաշրջիչներ. 
քարմաղներ (մեքենաներ կամ մեքենաների 
մասեր). հնձիչ մեքենաների դանակներ. 
դանակներ (մեքենաների մասեր). մանող 
մեքենաներ. ճախարակներ. զտիչ մեքենաներ. 
վերջնամշակման, վերամշակման մեքենաներ. 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
կերամամլիչներ. ձուլամեքենաներ. գլանների 
մխոցներ. խցուկներ (մեքենաների մասեր). 
գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխման 
օդափուք մեքենաներ. գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). գուդրոնապատիչներ 
(մեքենաներ). հատիկների սեղմման, ներծծման 
և տեղափոխման օդափուք մեքենաներ. յուղման 
տուփեր (մեքենաների մասեր). յուղային 
պոմպեր. ծալքավորիչ մեքենաներ, դրոշմատպիչ 
մեքենաներ. փորագրման մեքենաներ. տանիքի 
կղմինդրներ կտրող մեքենաներ. մեքենաների 
ուղղորդիչներ. ծղոտահատ մեքենաներ. 
մսաղացներ (մեքենաներ). մանածագործական 
հաստոցների ազբափայտեր. տափաններ. 
ոռոգիչներ (մեքենաներ). հիդրավլիկական 
տուրբիններ. մետաղական թերթերի վրա 
տպագրման մեքենաներ. տպագրական 
տպաձևեր. տպագրական մեքենաներ. 
տպագրական մամլիչներ. տպագրության 
լիսեռներ մեքենաների համար. կաթ մշակող 
մեքենաներ. ծղոտահատ մեքենաների 
դանակներ. մանածագործական հաստոցների 
ազբիկներ. մեքենաներ սայրերը, կտրիչները 
սրելու համար. սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր). կտրիչների բռնիչներ 
(մեքենաների մասեր). գլոցահաստոններ.  
թթվածնային նիզակներ ջերմային հորատման 
համար (մեքենաներ).շուռտվիկներ 
(մեքենաների մասեր). ամանեղեն լվացող 
մեքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի 
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մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). 
տրանսպորտային միջոցները լվանալու 
կայանքներ. կանխավճարով աշխատող լվացքի 
մեքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ. 
սպիտակեղենի մզիչ մեքենաներ. կոկման 
մեքենաներ. քարշային շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
շոգեմեքենաներ. հաստոցներ. վառոցքի 
մագնետո. բեռնման – բեռնաթափման սարքեր. 
պոլիգրաֆիական ինքնադարսիչներ (թուղթ 
մատուցող հարմարանքներ). մուրճեր, կռաններ 
(մեքենաների մասեր). ցցահար մուրճեր. 
օդաճնշական մուրճեր. կռիչ մուրճեր, կռաններ 
(ոչ մեծ չափերի). բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). 
շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. շարժահաղորդակներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
ծխախոտ մշակելու մեքենաներ. խոհանոցային 
էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագմաներ, 
թաղանթներ պոմպերի համար. 
մետաղամշակման հաստոցներ. 
մանածագործական մեքենաներ. ոլորող 
մեքենաներ. ջրաղացաքարեր. մանրիչ 
մեքենաներ. հորատներ լեռնագործական 
աշխատանքների համար. հանքաքար մշակելու 
մեքենաներ, հանքաքար մշակելու 
սարքավորումներ. ալրաղաց մեքենաներ. 
խառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ մեքենաներ. 
հնձիչ-խրձակապիչներ. հացահատիկահավաք 
կոմբայններ. վագոնաամբարձիչներ. ռեակտիվ 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. աղտոտումը կանխող 
սարքեր շարժիչների և մոտորների համար. 
շարժիչների մխոցներ. մեքենաների և 
շարժիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձուլակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. կաղապարման մեքենաներ. 
ազատ ընթացքի անիվներ, բացառությամբ 
ցամաքային փոխադրամիջոցների համար 
օտագործվողների. մաքոքներ (մեքենաների 
մասեր). էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. ներծծող սարքավորումներ 

արդյունաբերական նպատակների համար. 
շրջակարող մեքենաներ. ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական 
բացիչներ. հաց կտրող մեքենաներ. 
առանցքակալատուփեր լիսեռների վզիկների 
համար (մեքենաների մասեր). փոխհաղորդիչ 
լիսեռների առանցքակալներ. թուղթ 
արտադրելու մեքենաներ. փայլարդիչներ 
(գլոցիչներ). փաթեթավորման մեքենաներ. 
խմորահունցիչ մեքենաներ. մակարոնեղեն 
արտադրելու էլեկտրական մեքենաներ. 
ներկման մեքենաներ. ներկափոշեցրիչներ. 
հորատող մեքենաներ. ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. քարամշակման հաստոցներ. 
մխոցներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). տպարանային մամլիչներ. 
պնևմափոխակրիչներ. ծակատիչ մամլիչների 
մամլամատներ. դակիչ մեքենաներ. պղպեղի 
աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). 
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ 
ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռուցման 
տեղակայանքների համար. վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). կամրջաձև 
ամբարձիչներ. փոկանիվների շփափոկեր. 
էլեկտրամեխանիկական սարքեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մամլիչներ 
(արդյունաբերական մեքենաներ). ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). պուդլինգման 
(երկաթի ստացման) մեքենաներ. 
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր 
տեղադրելու մեքենաներ. քերաթափող 
մեքենաների ատամներ. մեխանիկական 
փոցխեր. խավավորման մեքենաներ. 
հղկահաստոցներ. կազմարարական 
արդյունաբերական մեքենաներ և սարքեր. 
արդուկիչ մեքենաներ. լցակարման մեքենաներ. 
զսպանակներ (մեքենաների մասեր). 
էլեկտրական սարքեր վարագույրները 
տեղաշարժելու համար. գամիչ մեքենաներ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ. 
մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ. 
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մեքենաների անիվներ. մեքենաների 
թափանիվներ. անվիկավոր առանցքակալներ. 
առանցքակալի զատիչներ (գնդիկների 
բռնիչներ). ճանապարհաշինական մեքենաներ. 
սղոցներ (մեքենաներ). հանքային մեքենաներ. 
շարժիչների շարժափոկեր. քաղհանիչ 
մեքենաներ. կոկման մեքենաներ. նրբերշիկ 
պատրաստող մեքենաներ. արդյունաբերական 
հերմետիկացնող մեքենաներ. սերմնացաններ 
(մեքենաներ). էլեկտրաեռակցման 
ագրեգատներ. օդափուքսեր (մեքենայի մասեր). 
դարբնոցի փուքսեր. կոշիկի կաղապարներ 
(մեքենաների մասեր). լցամեքենաներ. 
ստատորներ (մեքենաների մասեր). ստերեոտիպ 
պատրաստող մեքենաներ. շաքար արտադրելու 
մեքենաներ. գերտաքացիչներ. մղիչներ. 
մեքենաների սեղաններ. հենոցների գոգնոցներ 
(մեքենաների մասեր). ներկիչ մեքենաներ. գզիչ 
մեքենաներ. հաստոցների հենոցներ 
(մեքենաների մասեր). դարձյակներ 
(մեքենաների մասեր). կթի մեքենաներ. կթի 
մեքենաների բաժակներ. մեքենաների 
շարժահաղորդակներ. օդաճնշական 
կայանքներ խողովակաշարերի համար. 
փոխակրիչներ (մեքենաներ). 
հյուսվածապատման մեքենաներ. կարապիկներ 
(վերհան մեքենա). հյուսող մեքենաներ. 
տուրբիններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. մեխանիկական 
թմբկագլաններ ճկուն փողրակների համար. 
դեկելներ (տպագրական մեքենաների մասեր). 
տպագրական մեքենաներ. քամհարներ. 
շարժիչներ օդային բարձերով տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների օդափոխիչներ. 
ապակի մշակող մեքենաներ. մեքենաներ 
երկաթուղիների շինարարության համար. 
ապարատներ ռետինացման (վուլկանացման) 
համար. կցորդիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող 
ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու-
թյամբ ձեռքով կառավարվողների. 
հեսանասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
գարեջրի մատուցման պոմպեր. օդաճնշական 
շարժիչներ. օդաճնշական մեքենաներ. օդային 

պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. մեղմիչների մխոցներ (մեքենաների 
մասեր). հակաշփական առանցքակալներ 
մեքենաների համար. փորիչներ (մեքենաներ). 
օդ արտածծող սարքեր. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. նավային 
շարժիչներ. նավակային մոտորներ. քրքրիչ 
էլեկտրական մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). արգելակային մակադրակներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. արգելակի 
կալուններ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. արգելակման 
հատվածամասեր, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. կոճեր (մեքենաների 
մասեր), հենքակոճեր (մեքենաների մասեր). 
փոխանցման տուփեր, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. շշերը խցաններով 
փակող մեքենաներ. շշերի կափարիչները 
փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը 
հերմետիկացնելու համար. էլեկտրա-
շարժաբերով խոզանակներ (մեքենաների 
մասեր). աղբի, թափոնների մանրացման 
մեքենաներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքի սրճաղացների. շոգեկաթսաների 
ծխնելույզներ. մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. բրուտի բոլորակներ (սկավառակներ). 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ). 
արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրա-
մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար. զտիչ մեքենաների 
փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
պտտման մոմենտի կերպափոխիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
փոխհաղորդման շղթաներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. գայլիկոնի 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
շոգեմեքենաների կաթսաներ. մեքենաների 
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կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խուզի 
մեքենաներ. շարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. մեքենաների կամ 
շարժիչների կառավարման մալուխներ. սարքեր 
մեքենաների և շարժիչների կառավարման 
համար. պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. 
սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման 
ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի մեքենաներ. 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
ինկուբատորներ ձվերի համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. էմուլսացման կենցաղային 
էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. շարժիչների գլաններ. 
նվազեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
բաժանիչ սարքեր. գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). արտանետումային 
համակարգեր շարժիչների համար. 
էլեկտրաշարժիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. կռունկներ 
(ամբարձիչ և բեռնամբարձ մեխանիզմներ). 
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ. 
մեքենաներ բանջարեղեն տրորելու համար. 
մածկաարտամղիչ օդաճնշական 
ատրճանակներ. զտիչներ՝ որպես մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր. գութանավոր 
առվափորիչներ (գութաններ). կենցաղային 
էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ. հիդրավլիկական 
շարժիչներ. լողացող կամ ցամաքային 
հորատման աշտարակներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենաների, 
շարժիչների և մոտորների պնևմակառավարում. 
մոտորների և շարժիչների քարտերներ. 
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
ատրճանակներ (գործիքներ պայթուցիկ 
նյութերի օգտագործմամբ). ձկնորսական 

ցանցերը դուրս քաշելու մեքենաներ. 
համապիտանի հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր). դյուրակիր շոգեփայլարդիչներ 
(շոգեգլոցիչներ) գործվածքների համար. 
գորգամաքրման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. արտանետման գազերի կատալիզային 
կերպափոխիչներ. վակուումային զտման 
կենտրոնական կայանքներ. շղթայական 
սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ. 
գազային կտրոցներ. փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
էլեկտրամուրճեր. էլեկտրամեխանիկական 
մեքենաներ քիմիական արդյունաբերության 
համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ (մեքենաների 
մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաների մասեր). 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների 
մասեր). բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ. մեքենաներ մանածագործական 
արդյունաբերության համար, հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. արտանետման կարճախողովակներ 
շարժիչների համար. նավթազտման 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. էլեկտրահատակափայլիչներ. 
էլեկտրական սարքեր կոշիկները մաքրելու 
համար. ձյունամաքրիչներ. գազաեռակցման 
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
թրթռամեքենաներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. էլեկտրական սարքեր և 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգելու 
մեքենաներ. հեծանիվներ հավաքելու 
հաստոցներ. մեքենայացված կուլտիվատորներ. 
ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). 
հիդրավլիկական սարքեր դռները բացելու 
համար. մոտոցիկլետների ոտքի մեկնասարքի 
լծակներ. մեքենայացված կերաբաշխիչներ 
անասունների համար. շարժվող հետիոտնային 
ուղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչների 
համար. օդաճնշական սարքեր դռները բացելու 
համար. փոշեկուլների պարկեր. գազային 
զոդայրոցներ. հողմային տուրբիններ. 
արգելակի ճնշիչներ, բացառությամբ 
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ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրոդներ 
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ 
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդման 
համար. ապարատներ. օդամուղ մեքենաներ. 
մեքենաներ գալվանապլաստիկայի համար. 
գալվանացման մեքենաներ. առևտրի 
ավտոմատներ. դռները փակելու էլեկտրական 
սարքե. էլեկտրական սարքեր դռները բացելու 
համար. կառավարման սարքեր վերելակների 
համար. էլեկտրական ապարատներ 
պլաստմասսայե փաթեթավորումների զոդման 
համար. վառելիք բաշխող պոմպեր 
տեխնիկական սպասարկման կայանների 
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային 
պոմպեր. պլաստմասսա վերամշակելու 
մեքենաներ. էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. էլեկտրական 
սարքեր պատուհանները փակելու համար. 
հիդրավլիկական սարքեր պատուհանները 
բացելու համար. հիդրավլիկական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. օդաճնշական 
սարքեր պատուհանները բացելու համար. 
օդաճնշական սարքեր պատուհանները փակելու 
համար. դռները փակելու հիդրավլիկական 
սարքեր. դռները փակելու օդաճնշական 
սարքեր. օդաճնշական գլաններ. խոհանոցային 
էլեկտրական աղացներ(մանրատիչներ). 
3D-տպիչներ. մեքենաներ մաղելու համար. 
շարժիչների հենարաններ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. էլեկտրական 
մեխահանիչներ. փոշեկուլների խոզանակներ. 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ, էլեկտրական եզրակահատներ. 
մանրատող, ջարդող մեքենաներ. տոփանման 
մեքենաներ. ներծծող ծայրափողակներ 
փոշեկուլների համար. խողովակներ մաքրելու 
քերակներ. էլեկտրական հյութամզիչներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. 
կառավարման լծակներ՝ որպես մեքենայի 
մասեր, բացի խաղային մեքենաների համար 
նախատեսվածներից. բաշխիչ լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
շինարարական թրթուրավոր մեքենաների 

համար. ռետինե թրթուրներ՝ որպես մասեր 
բեռնման-բեռնաթափման թրթուրավոր 
մեքենաների և ապարատների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր գյուղատնտեսական 
թրթուրավոր մեքենաների համար. ռետինե 
թրթուրներ՝ որպես մասեր 
հանքարդյունաբերական թրթուրավոր 
մեքենաների համար. ռետինե թրթուրներ՝ 
որպես մասեր ձյուն մաքրող թրթուրավոր 
մեքենաների համար. յուղերի թափոնների 
օդաճնշական սարքեր. պոմպեր հակահոսանք 
ստեղծելու համար. գրիչներ 3D տպագրման 
համար. հողամշակման մեքենաներ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
պարուրաձև էլեկտրական 
բանջարակտրատիչներ. ջրածին բաշխող 
պոմպեր տեխնիկական սպասարկման 
կայանների համար. թանաքային տպագրական 
մեքենաներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. գոլորշիով hատակամաքրիչներ. 
ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյումներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. շարժական կռունկներ. 
նավթի արդյունահանման, պահեստավորման և 
բեռնաթափման լողացող կայանքներ:

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանաքարեր նրբախարտոցներ. 
ածելիներ սրելու կաշվե փոկեր. բզեր 
(մախաթներ). կտրելիս օգտագործվող կալիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. 
անցքակոկիչների կցորդիչներ. ներպարուրակիչ 
շաղափիչների երկարիչներ. մածկաթիակներ, 
գունադանակներ (գույները խառնելու). 
մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կաստետներ. գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր). անկյունաչափական 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ 
կենդանիների կաշին քերթելու համար. 
պարուրահաններ. աղեղնաձև սղոցներ. սառը 
զենք. ձեռքի մեխահան գործիքներ. ձեռքի 
ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. ձեռքով կառավարվող ձեռքի 
գայլիկոնիչներ. դուրեր. կացիններ ակոսներ, 
բնիկներ փորելու համար. անասուններին 
խարանելու գործիքներ. անասուններին 
խուզելու դանակներ. մեծամեխի կեռեր (ձեռքի 
գործիքներ). քարտաշի դուրեր. սրոցաքարեր. 
գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
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մակերևույթները մաքրելու կտրոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). մկրատներ. նրբունելիներ. 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
քլունգներ. խծուծման դուրեր. գրչահատ 
դանակներ. քարի հետ աշխատելու մուրճեր. 
նրբասղոցներ. քերադանակներ. երիթակների 
անցքահատներ. արդուկման մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ). տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). 
որսորդական դանակներ. ձեռքի սղոցների, 
մետաղասղոցների շրջանակներ. սղոցներ 
(ձեռքի գործիքներ). կոշիկի կաղապարներ 
(ձեռքով կարելու համար). ունելիներ մազերը 
գանգրացնելու համար. սեղանի սպասք 
(դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). 
թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ, 
փականագործի մկրատներ. կտրող 
ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիքներ). պտուտակաբանալիներ 
(ձեռքի գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի 
գործիքներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գչիր (հորատ). հեսանների 
բռնիչներ. կացիններ. սեղանի 
պատառաքաղներ. ռանդաներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ. 
բանջարակտրատիչներ. եղունգների ունելիներ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրիչ-դանակներ. 
դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գդալներ*. շերեփներ (ձեռքի 
գործիքներ). ածելիներ սրելու փոկեր. գրունտը 
խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). թիակներ (այգեգործություն), 
գոգաթիակներ (այգեգործություն). ծեփիչներ. 
բույսերի վնասատուներին ոչնչացնելու ձեռքի 
սարքեր. ապակի կտրելու ալմաստներ (ձեռքի 
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). սրոցաքարեր. սրելու 
գործիքներ. սայրեր սրելու գործիքներ. 
գայլիկոնիչներ. թեփուկները հեռացնելու 
դանակներ. խոշոր մոլախոտերի 
կուլտիվատորներ (ձեռքի գործիքներ). էտոցներ. 
այգեգործական կոր մկրատներ. պատվաստման 
դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները 
հեռացնելու ունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ծովային ճոպանաքանդիչներ. 

հորատներ ատաղձագործական 
աշխատանքների համար. դրոշմատպման 
սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար. 
ածելիների պատյաններ. խոռոչների 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). 
էտելու մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների 
օղակներ. ծալքավորման գործիքներ. ողորկման 
գործիքներ. նախշառանդաների սայրեր. 
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները 
ծալքավորելու հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ 
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. 
մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր 
դուրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական 
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտելու 
դանակներ. բանջարեղեն մաքրելու դանակներ. 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն 
կտրատելու հարմարանքներ. սակրեր 
(տապարներ). կտրատելու հարմարանքներ. 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր 
(հարպուններ). ուրագներ (գործիքներ). 
քաղհանիչներ. ոստրեներ բացելու գործիքներ. 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքով կառավարվող այգե-
բանջարանոցային գույք. պատվաստի 
դանակներ. ագույցներ ատաղձագործական 
կամ տակառագործական աշխատանքների 
համար. ածելիների սայրեր. սայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ. 
քարտաշի մուրճեր. հատիչներ. մետաղական 
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). 
անվիկավոր դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր 
տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
պատրույգները կտրելու մկրատներ. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. համարներ փորագրելու գործիքներ. 
եղունգների սղոցիկներ. պահածոյի ոչ 
էլեկտրական դանակներ. որսատեգեր 
(հարպուններ) ձկնորսության համար. բրիչներ 
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(ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ատրճանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ). ձուլա-
շերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների 
սայրեր. խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, 
տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. անցքահատներ. վառքի 
կրակխառնիչներ. գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կարճ կոթով գերանդիներ. 
եղաններ (ձեռքի գործիքներ), փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ). քաղհանիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների շրջանակներ. գզող հարմարանքներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգեգործական կոր 
դանակներ. մանգաղներ. հեղուկների 
պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական պտուտակահաններ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող 
գյուղատնտեսական գործիքներ. հեսանա-
սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
միջատասպան նյութերի ցրցայտիչներ. ճաշի 
արծաթե սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ 
և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ. աքցաններ, ունելիներ. աքցաններ 
(ունելիներ). սուսերներ. սրեր, թրեր. ցցահար 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). տոմսերի 
դակիչներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. եղունգները ողորկելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ մազերը խուզելու 
համար. գյուղատնտեսական եղաններ (ձեռքի 
գործիքներ). եղունգներ կտրելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին 
խուզելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
արդուկներ. զմռնիտե սկավառակներ. 
խարտոցներ (գործիքներ). անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. ձեռքի 
ատրճանակներ մածիկներն արտաճզմելու 

համար. քաղհանիչներ խաղողի այգիները 
մշակելու համար (ձեռքի գործիքներ). քերակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). 
ականջ դակելու գործիքներ. մազազրկման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. մամլակներ. 
ձեռքի պոմպեր. դաշույններ. ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. պանիր կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. պիցա կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. լինգեր. ձու կտրելու ոչ էլեկտրական 
դանակներ. նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու 
համար. թեք (անկյան տակ) եզրակտրման 
ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի արահետները 
խնամելու համար. բուխարիների փուքսեր 
(ձեռքի գործիքներ). ապարատներ դաջվածքի 
համար. զմռնիտե խարտոցներ. ձգովի 
մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ ճեղքերը փակելու 
համար. մետաղալարերը ձգելու սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). դանակներ ստեղծագործական 
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով 
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն 
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե 
սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահուկների 
եզրակները սրելու համար, եզրակներ հատելու 
ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անելու ասեղներ. 
մածկիչներ նկարիչների համար. դուրեր 
քանդակագործների համար. սեղանի 
պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և 
դանակներ. սեղանի մանկական գդալներ, 
պատառաքաղներ և դանակներ. քերակներ 
դահուկների համար. ձեռքով կառավարվող 
ձեռքի գործիքների կոթեր. դանակների կոթեր. 
գերանդիների մետաղական կոթեր. ձեռքով 
կառավարվող պարուրաձև 
բանջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). դանակներ դուրս հանովի 
սայրով. մազ հյուսող էլեկտրական գործիքներ. 
ներկեր խառնելու փայտիկներ. գինու շշի 
փայլաթիթեղը կտրող ձեռքի գործիքներ. միրգ 
կտրող դանակներ. մրգի միջուկը հանելու 
դանակներ. խոհանոցային մանդոլիններ. 
ճանկեր մսի համար. մանրէազերծված 
գործիքներ մարմնի պիրսինգի համար. 
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մազահեռացման լազերային սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. վթարային մուրճեր. 
բանջարեղենի դանակներ. կտրատելու 
պատառաքաղների. կտրատող դանակներ:

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառա-
գայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. 
էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի 
բաղադրության անալիզի ապարատներ. 
վթարային ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. 
շարժաքանոններ. սննդամթերքի և կերերի 
անալիզի սարքեր. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. վառոցքի 
համակարգերի մարտկոցներ. բարձրաչափներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից 
պաշտպանող հագուստ ասբեստե 
գործվածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. 
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական 

գործիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. 
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի 
անվադողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. 
մագնիսական ժապավենների մագնիսա-
թափման սարքեր. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի 
ավտոմատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
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 
(թափանցապատկերների) 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 
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դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. 
ջերմակարգավորման սարքեր. լուսա-
նկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. 
լուսաազդանշային (առկայծումային) 
ապարատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական 
ապակիների պատյաններ. էլեկտրական 
կոլեկտորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային 
խոշորացույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական 
մայրուղիներ. էլեկտրական շղթայի 
գործարկիչներ. գծային միացիչներ 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. 
նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. Էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր.  հսկողության 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
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. 
սահմանափակիչներ (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. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լաբորատոր տակդիրներ. մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
ռազմական նպատակների համար. սոնարներ. 
դետեկտորներ. լուսանկարչական փականներ. 
մեմբրաններ (ակուստիկա). դիապոզիտիվների 
կենտրոնադրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). դիասկոպներ. 
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննություն). 
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. 
հեռաձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ 
(սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ 
կառավարակետեր (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. էլեկտրահաղորդագծեր. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական 
ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ. 
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր. 
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական 
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ապարատների և լուսանկարչական 
պարագաների հատուկ պատյաններ. 
ապարատուրա անալիզների համար, 
բացառությամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորվածության 
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 
փրկարարական աշխատանքների համար. 
ժապավեններ կտրելու սարքեր. շնչադիմակների 
զտիչներ. լուսանկարչությունում օգտագործվող 
զտիչներ. լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար. բարձր հաճախականության 
ապարատուրա. հաճախաչափներ. հալուն 
ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. գալենիտային 
բյուրեղներ (դետեկտորներ). գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
ջրասուզակների ձեռնոցներ. ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշտպանող ձեռնոցներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և 
գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
գործիքներ), մակարդակաչափ ցցանիշներ. 
լուսանկարները չորացնող սարքեր. 
լուսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). աստիճանավորված 
ապակե անոթներ. ռաստրեր (պատկերացանցեր) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. 
փրկարարական սարքավորումներ. հրշեջ 
փողրակների ծայրապանակներ. հրշեջ 
ավտոմեքենաներ. հրշեջ պոմպեր. 
թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. քանակի 
ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արագաչափներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականություն). խարիսխներ 

(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). իոնարարներ, 
բացառությամբ օդը մշակելու համար 
օգտագործվողների. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). 
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը 
շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. 
կաթնախտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական 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, 
մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտիկական 
սարքերի և գործիքների մանրաչափական 
պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
անդրադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային 
սարքեր և գործիքներ. ծովային ազդանշանային 
սարքեր. նավագնացական սարքեր և 
գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
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կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական 
դիրքի որոշման սարքեր). 
մակարդակաչափական գործիքներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական 
ապարատներ. ֆիզիկական սարքեր և 
գործիքներ. տրանսպորտային միջոցների 
ավտոմատ կառավարման սարքեր. քթակնոցներ 
(պենսնե). լաբորատորային կաթոցիկներ. 
պլանշետներ (երկրաբաշխական գործիքներ). 
մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ . զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային 
կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան 

ճառագայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային 
ապարատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. ջերմաչափներ, 
բացառությամբ բժշկական ջերմաչափների. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. ռեոստատներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. 
շաքարաչափներ. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. 
մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի 
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության 
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման 
էլեկտրադինամիկական ապարատուրա. 
տրանսպորտային միջոցների կառավարման 
կամ ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. 
նվագարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. 
հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը 
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունա-
չափ գործիքներ). թերմոստատներ 
փոխադրամիջոցների համար. տոտալի-
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զատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի կարգա-
վորիչներ. 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 
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 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ), կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. 
դրամարկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակնե. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր 
էլեկտրահաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). հպաոսպնյակներ. 
հպաոսպնյակների պատյաններ. 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 
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. լուսահավաք ոսպնյակներ. կապի 
ձայնային սարքեր . կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք). 
ճնշամեղմման խցիկներ. կորակառուցիչներ. 
ստորջրյա սուզման դիմապանակներ. 
էլեկտրոնային մատիտներ (ցուցասարքերի 
տարրեր). մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների 
ավտոմատ հերթափոխությամբ 
համակարգիչների համար. ծնկակալներ 
բանվորների համար. լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր).  «Մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
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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 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. 
պարկուճային նվագարկիչներ. 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. սկավառակակիրներ 
համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր 
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման 
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. 
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. 
հակահրդեհային պաշտպանիչ ծածկոցներ. 
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). սմարթ-
քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
չափագդալներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
հայտարարությունների 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 քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. 
տեսահեռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ներբեռնվող 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 (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչներ. 
բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. 
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ներբեռնվող հնչյունային 
ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. 
տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լույս արձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ. 
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Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
լսա-տեսասարքեր 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. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
Կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
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. 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. 
արհեստական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. 
Էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ. 
Էլեկտրոնային բանալի-բրելոկներ 
հեռակառավարման համար. Էլեկտրոնային 
նոտաներ (բեռնելի). գծագրական T – աձև 
քանոններ չափման համար. անկյունաքանոններ 
չափման համար. քառակուսի քանոններ 
չափման համար. էլեկտրոնային թվային 
ցուցասարքեր. լաբորատոր ռոբոտներ. 
ուսուցողական ռոբոտներ. անվտանգության 
ապահովման ռոբոտներ. անձնական թվային 
օգնականներ (ԱԹՕ). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հարթակներ, 
գրառված կամ բեռնվող. արբանյակային 
որոնիչներ. մատանու չափիչներ. մատի 
չափիչներ. բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. 
հետևի տեսախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. գրպանի էլեկտրոնային 
բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. 
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հեռահաղորդակցային 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. վարսահարդարների համար 
մանեկեն-գլուխներ (ուսումնական սարքեր). 
սարքեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման 
համար. փրկարարական ծածկոցներ. 
փրկանավակներ. նանոմասնիկների չափերի 
վերլուծիչներ. բարձիկներ ականջակալների 
համար. վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. 
գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին կից 
սարքեր). բջջային հեռախոսների համար 
բեռնվող զգայապատկերներ. հեռա-
ներկայության ռոբոտներ. օդակարգավորման 
թվային թերմոստատներ. պիեզոէլեկտրական 
տվիչներ. օրգանական լույս արձակող դիոդներ 
(ՕԼԱԴ). ) քվանտային կետերով լույս արձակող 
դիոդներ (ՔԼԱԴ). աստիճանավորված 
կաթոցիչներ, բացառությամբ 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. էլեկտրոնային կախովի 
կողպեքներ. ծանրագոտիներ ջրասուզակների 
համար. ականջակալներ հեռավոր կապի 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
կայանման տվիչներ. տոմսերի տպիչներ. 
բեռները բարձրացնելիս օժանդակելու համար 
մարմնի լծասարքեր. անասուններին ուղղորդելու 
համար նախատեսված ազդանշանային 
չխչխկաններ. տեսապրոյեկտորներ. 
ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական բանալիներ 
կրիպտոարժույթների ստացման և ծախսման 
համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային 
դրամապանակներ. վարկային քարտերի 
տերմինալներ. կենսաչափական անձնագրեր. 
նույնականացման կենսաչափական քարտեր։

դաս 10. որովայնային գոտիներ. 
ենթաորովայնային գոտիներ. որովայնային 
իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ 
ծննդաբերության համար. լսողական 
ապարատներ թույլ լսողություն ունեցողների 
համար. լսափողակներ. վիրաբուժական 
սեղմիչներ. բժշկական ասեղներ. ասեղներ 
կարեր դնելու համար. արգանդային 
(հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի թերապևտիկ 
ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական 
նպատակների համար. տակը դնելու մոմլաթներ 
հիվանդանոցային մահճակալների համար. 
սավաններ անպահությամբ տառապողների 
համար. փողաձողեր (կաթետերներ). 
ռադիումային խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. մանկական 
ատամնաօղակներ. ոսկրաբուժական 
վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. ձգուն (էլաստիկ) կալանդներ. 
գալվանական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ. տակադիր պետքանոթներ 
բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ 
անասնաբույժների համար. մանկական սննդի 
շշեր ծծակներով. վիրաբուժական դանակներ. 
հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
ոսկրաբուժական իրեր. կալանդներ 
ճողվածքների համար. կոշիկների 
սուպինատորներ (վերհակիչներ). 
զսպաշապիկներ. կանյուլներ (փողակներ). 
ձեռնոցներ բժշկական նպատակների համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները լվանալու 
համար. գոտիներ բժշկական նպատակների 
համար. կալանդներ հղիների համար. 
ոսկրաբուժական գոտիներ. ատամնաբույժի 
բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ. 
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրահարդար 
կոշիկներ. արհեստական ատամներ. 
վիրաբուժական սպունգներ. վիրաբուժական 
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ապարատուրա և գործիքներ. պայուսակներ 
բժշկական գործիքների հավաքածուներով. 
վիրաբուժական թելեր. ապարատուրա 
անզգայացման համար. վիրաբուժական 
մկրատներ. ջերմաէլեկտրական ճնշակներ 
(վիրաբուժական). ճնշակներ (վիրաբուժական). 
կաթոցիչներ. հարմարանքներ կոշտուկները 
կտրելու համար. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. վիրաբուժական կտրող գործիքներ. 
ինկուբատորներ բժշկական նպատակների 
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար. 
քերակներ լեզուն մաքրելու համար. ականջի 
ունելյակներ. ատամնաբուժական շաղափներ. 
ատամնաբուժական ապարատուրա և 
գործիքներ. բույթեր ատամների 
պրոթեզավորման համար. ատամի պրոթեզներ. 
նշտարներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
մատակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ներարկումների համար. 
ջրաքաշման փողակներ բժշկական 
նպատակների համար. ջրի պարկեր բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ բժշկական 
նպատակների համար. էլեկտրասրտագիրներ. 
զոնդեր (զննաձողեր) բժշկական նպատակների 
համար. պոմպեր բժշկական նպատակների 
համար. ապարատուրա արյան անալիզների 
համար. բազկաթոռներ բժշկական կամ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
պղպջակային կաթոցիչներ բժշկական 
նպատակների համար. մանկաբարձական 
աքցաններ. ապարատուրա 
գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ 
մերսման համար. գաստրոսկոպներ 
(ստամոքսադիտակներ). բժշկական 
սառցապարկեր. արյունաչափիչներ. ջրային 
մահճակալներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ենթամաշկային 
ներարկումների համար. որովայնային 
բարձիկներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. քնաբեր բարձիկներ անքնության դեմ. 
ուրոլոգիական (միզաբանական) սարքեր և 
գործիքներ. ինսուֆլյատորներ. հոգնաներ. 
ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. լազերներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթնածծիչներ. լամպեր 

բժշկական նպատակների համար. 
գոլորշիարարներ բժշկական նպատակների 
համար. միզաընդունիչ անոթներ. ծնոտների 
պրոթեզներ. անզգայացման դիմկալներ. 
մերսման սարքեր. բժշկական սարքեր և 
գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկական 
գործիքների պիտոյատուփեր (ճամպրուկներ). 
վերջավորությունների պրոթեզներ. 
վիրաբուժական հայելիներ. հատուկ կահույք 
բժշկական նպատակների համար. 
մանկաբարձական գործիքներ. գոտիներ 
պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր 
զարկերակի չափման համար. ակնադիտակներ. 
լսողական օրգանները պաշտպանող միջոցներ. 
արհեստական մաշկ վիրաբուժական 
նպատակների համար. հենակների 
(անթացուպերի) ծայրապանակներ. 
դեղահաբերը ներածելու հարմարանքներ. 
նախապահպանակներ. զարկերակային ճնշման 
չափման սարքեր. քվարցային լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և տեղակայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենագրեր 
բժշկական նպատակների համար. 
ռադիոգիտական ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. ապարատներ 
ճառագայթային բուժման համար. 
վերակենդանացման ապարատուրա. 
ռենտգենյան խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. հարմարանքներ 
ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանվելու 
համար. շնչադիմակներ արհեստական 
շնչառության համար. ապարատուրա 
արհեստական շնչառության համար. սղոցներ 
վիրաբուժական նպատակների համար. կրծքի 
պրոթեզներ. արգանդային ներարկիչներ. 
հեշտոցային սրսկիչներ. լսափողակներ. 
ծծակներ երեխաների համար. հենարաններ 
տափակաթաթության դեպքում օգտագործելու 
համար. ապարատուրա խլությունը բուժելու 
համար. պահող վիրակապեր. կարեր դնելու 
նյութեր. վիրահատական սեղաններ. 
հերյուններ. միզուկային զոնդեր (զննաձողեր). 
միզուկային ներարկիչներ. բժշկական 
բանկաներ. անասնաբուժական սարքեր և 
գործիքներ. թրթռական ապարատներ 
մահճակալների համար. թրթռամերսիչներ. 
աչքի պրոթեզներ. օդակախութային սարքեր 
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բժշկական նպատակների համար. փչովի 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
փչովի բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. փչովի ներքնակներ բժշկական 
նպատակների համար. ներարկիչներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
առաձգական գուլպաներ. երակների լայնացման 
ժամանակ օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) 
երկար գուլպաներ. հենակներ (անթացուպեր). 
ծծակով շշերի կափարիչներ. ծծակներ 
մանկական շշերի համար. ոսկրահարդար 
միջատակեր. մանրէազերծված վիրաբուժական 
սավաններ. հատուկ բժշկական նպատակների 
համար հարմարեցված մահճակալներ. 
էլեկտրոդներ բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ապարատուրա 
ֆիզիկական վարժությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ինկուբատորներ 
նորածինների համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները մաքրելու համար. 
ատամնաբուժական էլեկտրական 
ապարատուրա. ապարատուրա բժշկական 
անալիզների համար. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների զտիչներ բժշկական 
նպատակների համար. ծխահարման 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. իրանակալներ բժշկական 
նպատակների համար. ոչ քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. էլեկտրական 
ծածկոցներ բժշկական նպատակների համար. 
մազի պրոթեզներ. վիրաբուժական 
ծնկակալներ. ոսպնյակներ (ներակնային 
պրոթեզներ) ներպատվաստման համար. 
պառկելախոցերի առաջացումը կանխող 
բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ ապարատուրա. 
շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ). 
ջերմաչափներ բժշկական նպատակների 
համար. ասեղներ ասեղնաբուժության համար. 
հատուկ հագուստ վիրահատական սենյակների 
համար. ախտորոշման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. 
սրտախթանիչներ. բուժվող հիվանդներին 
բարձրացնելու ամբարձիչներ. դիմկալներ 
բժշկական անձնակազմի համար. 
ոսկրաբուժական գիպսի կապեր. 
վիրաբուժական սավաններ. վիրաբուժական 

ներպատվաստիչներ արհեստական նյութերից. 
ջերմաճնշակներ առաջին օգնության համար. 
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի 
դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդ սարքեր. 
լարային ուղղորդիչներ (բժշկական). 
օրթոդոնտիկ սարքեր. բժշկության մեջ 
օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատուկ 
տարողություններ բժշկական թափոնների 
համար. լանջագոտի (պահող կալանդ). 
պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման համար. 
էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). 
միկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար. 
մարմնի ֆունկցիոնալ խանգարումները 
վերականգնելու համար ապարատուրա 
բժշկական նպատակներով. ստենտներ. 
ականջի վիրախծուծներ (ականջը 
պաշտպանելու հարմարանքներ). 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր 
բժշկական նպատակների համար. 
հենասայլակներ սահմանափակ 
հնարավորություններ ունեցող անձանց համար. 
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար. կորյակային ցանը 
բուժելու սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. 
քառակուսի հենարանով ձեռնափայտեր 
բժշկական նպատակների համար. ներդիտակ 
խցիկներ բժշկական նպատակների համար. 
սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող 
(կոմպրեսիոն) հագուստ. սեքս-խաղալիքներ. 
ուղեղի էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող 
միջոցներ դեղերը մաշկի տակ ներարկելու 
համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի 
սևեռակման համար. բժշկական 
մածկաթիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. 
պաշտպանիչ ատամնակալներ ատամնա-
բուժական նպատակների համար. դաշտանային 
թասակիկներ. շնչառական դիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. 
օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլուծիչներ 
մանրէների նույնականացման համար 
բժշկական նպատակներով. ապարատներ 
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտությունների համար 
բժշկական նպատակներով. ցողունային 
բջիջների վերականգնման ապարատներ 
բժշկական նպատակներով. մարմնի ճարպը 
հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը 
հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի մատների 
բաժանիչներ ոսկրաբուժական նպատակների 
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համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
հակառևմատիկ օղակներ. ապարանջաններ 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական ռոբոտներ. ծծակներ 
մանուկներին կերակրելու համար. 
ապարանջաններ սրտխառնոցի դեմ. 
քայլավարժանքի անվավոր. ջրածնային 
ինհալյատորներ (ներշնչակներ). մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) 
ապարատներ, բժշկական նպատակների 
համար. մահճակալների փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. սառեցնող 
սպեղանալաթեր բժշկական նպատակների 
համար. սառեցնող բարձիկներ առաջին 
օգնության համար. ձեռքի շարժական 
միզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական 
նպատակների համար. ռոբոտային 
էքզոկմախքների կոստյումներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար.   
ակուպրեսուրային ապարանջաններ. 
երեխաների ծծակների պնդակ-բռնիչներ. 
խոլեստերինը չափող գործիքներ. հիվանդի 
հետազոտման խալաթներ. բիոմագնիսական 
օղակներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակների համար. դեմքի թերապևտիկ 
դիմակներ. լնդերի մերսման ռետինե 
պարագաներ մանկիկների համար. հաբերի 
մանրատիչներ. արյան մեջ գլյուկոզան չափող 
գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. արհեստական 
նյութերից պատրաստված ոսկրային 
լցանյութեր. ինհալատորների (ներշնչակների) 
խցիկներ. բժշկական զննման համար 
սեղաններ. նանոռոբոտներ բժշկական 
նպատակների համար. կինեզիոլոգիայի 
ժապավեններ. բժշկական սառեցնող սարքեր 
ջերմահարվածը բուժելու համար. թերապևտիկ 
հիպոթերմիայում օգտագործելու համար 
նախատեսված բժշկական սառեցնող սարքեր. 
հաբեր կտրող գործիքներ. հիգիենիկ դիմակներ 
բժշկական նպատակների համար. ԼԱԴ 
դիմակներ թերապևտիկ նպատակների համար:

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 
հոտազերծման համար. սարքվածքներ օդի 
սառեցման համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. տաք օդով 
աշխատող ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք 
տաք օդով բաղնիքների համար. շփական 
բռնկորդներ գազային վառիչների համար. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. հիմնակմախքներ 
վառարանների համար. սառնապահարաններ. 
լապտերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների 
համար. սառեցնող բաքեր վառարանների 
համար. վաննաներ. նստելու վաննաներ. 
շարժական խցիկներ թուրքական բաղնիքների 
համար. սարքավորանք լոգարանների 
համար. ջեռուցիչներ վաննաների համար. 
սանիտարատեխնիկական տեղակայանքներ 
լոգարանների համար. լուսատուներ. 
լուսավորման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. 
շիկարանային այրոցներ. այրոցներ լամպերի 
համար. լապտերներ հեծանիվների համար. բիդե. 
ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենայի 
մասերի. թրծման վառարաններ. ջրածորաններ. 
խցաններ ռադիատորների համար. գրպանի 
էլեկտրական լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. 
վառարաններ հացաբուլկեղենի համար. 
հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների 
համար. հարմարանքներ շամփուրները 
շրջելու համար. շամփուրներ. լաբորատորիայի 
այրոցներ. ջահավոր տեղակայանքներ 
նավթարդյունաբերության համար. այրոցներ. 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար. 
կաթսաներ լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). 
խողովակների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
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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 
համա. 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 սահափականներ. 
չորուցիչներ մազերի համար. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. չորացման ապարատներ. 
օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը տաքացնելու 
համար. թորման սյուներ. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ. 
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. հակասառցապատիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
զուգարանների ախտահանման միջոցների 
բաշխիչներ. ապարատներ ախտահանման 
համար. ծովային ջրի աղազրկման 
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման 
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու 
ապարատներ. թորման ապարատներ. 
ցնցուղներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. 
ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման 
սարքեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման 
համար. շատրվաններ. տարողություններ 
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար. ջրի 
մանրէազերծիչներ. ջերմափոխանակիչներ, 
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. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). 
գազայրոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված 
լամպեր. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր 
օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական. 
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 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային 
խողովակներ լուսավորման համար. 
մագնեզիումային թելեր լուսավորման 
սարքերի համար. չորուցիչներ ածիկի համար. 
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակցիաների դանդաղարարների համար. 
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի 
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
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այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված 
տեղակայանքներ. 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. 
անդրադարձիչներ 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. ապարատներ 
լվացասենյակներում ձեռքերը չորացնելու 
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր). 
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. 
չորուցիչներ ծխախոտի համար. 
լուսավորման սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. տապակոցներ. մոխիր 
տեղափոխելու ավտոմատ սարքվածքներ. 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
օդափոխության կայանքներ և ապարատներ 
(օդի լավորակման). օդափոխման (օդի 
լավորակման) տեղակայանքներ 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. սպիրտայրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ 
տրանսպորտային 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. 
էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ 
և կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ 
սուրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ. 
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների 
ջերմախողովակներ. 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 նպատակների համար. 
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. 
գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր 
չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, 
բացառությամբ բժշկական 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 
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համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջերմակներ. զտման սարքվածքներ 
ակվարիումների համար. տաքացիչներ 
ակվարիումների համար. լուսատուներ 
ակվարիումների համար. էլեկտրաջեռուցմամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարաններ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սարքեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված 
սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) 
օգտագործվող լավայի կտորներ. 
գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և 
ոռոգելու համար. միկրոալիքային վառարաններ 
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց 
թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). գործվածքները 
գոլորշիով փափկացնող սարքեր. հաց 
թխելու սարքեր. լույս արձակող դիոդների 
(ԼԱԴ) լուսավորման սարքեր. հիդրոմերսման 
լոգարանների ապարատներ. տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ). 
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. վակուումում սնունդը պատրաստելու 

էլեկտրական կաթսաներ. 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 վառարանների 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. 
լուսային լուսարձակներ. մառախուղային 
մեքենաներ. հատակի ջեռուցման սարքեր 
և հարմարանքներ. օդի խոնավացուցիչներ. 
էլեկտրական մեքենաներ սոյայի կաթ 
պատրաստելու համար. սուրճի դատարկ 
պարկուճներ սուրճի էլեկտրական մեքենաների 
համար. էլեկտրական ինքնաեռներ։

դաս 12. ամբարձիչով սայլակներ. 
երկաթուղային կցիչներ. կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. օդային փոխակրիչներ. օդային 
տրանսպորտային միջոցներ. օդապարիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). կախոցների մեղմիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ինքնաթիռ – ամֆիբիաներ. սահելուց 
պաշտպանող հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար. 
հակասահքային շղթաներ. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների գլխակալներ. ջրելու 
մեքենաներ. կցանքների կցիչներ 
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տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոբուսներ. հեռընթաց ավտոբուսներ. 
կատերներ. բեռնատար ավտոմեքենաներ. 
ավտոմոբիլների հետգցովի թափքածածկեր. 
շղթաներ ավտոմոբիլների համար.  շասսիներ 
ավտոմոբիլների համար. հետընթացքի 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
լաստանավեր. բեռնախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
դիրիժաբլներ. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. տրանսպորտային 
միջոցների դողերի փականներ. երկաթուղային 
շարժակազմերի անիվների կալանդների 
կատարներ. ոլորալիսեռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. նավիրաններ. նավերի 
կեռեր. ղեկային սարքվածքներ նավերը 
կառավարելու համար. սարքվածքներ նավերը 
զատելու համար. թեք նավարաններ նավերի 
համար. պտուտակային շարժասարքեր փոքր 
նավերի համար. թիեր. բեռնատար 
ավտոմոբիլների թափքեր. հանքային 
ձեռնասայլակների անիվներ. հեծանիվներ. 
հենակներ հեծանիվների համար. երկաթուղային 
վագոնների սայլակներ. նավամակույկների 
մակույկահեծաններ. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ 
սայլակներ. կախովի ճոպանուղիների խցիկներ. 
կեսոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
անիվներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկեր. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. ավտոկցանքներ. 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների քարտեր, բացառությամբ 
շարժիչների. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
անվակունդեր. շղթաներ հեծանիվների համար. 
անդամալույծի բազկաթոռներ. բեռնանավեր 
(կցանավեր). մակույկներ. բեռնատար 
սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի համար. 
ձուլասայլակներ. մեքենաներ գոլֆի համար. 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ. ղեկեր. 
շարժակազմեր ֆունիկուլյորների համար. 
երկաթուղային շարժակազմեր. ծխատար 
խողովակներ նավերի համար. թրթուրներ 

(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ. 
տրանսպորտային միջոցների թափարգելներ. 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ (բուֆերներ). հիդրավլիկական 
համակարգեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հեծանիվների ղեկեր. քնամահճակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ողնակողեր (նավերի). հեծանիվների դողեր. 
հեծանիվների ատամնանիվներ. արգելակներ 
հեծանիվների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվակունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
պոմպեր հեծանիվների համար. հեծանվային 
անվաճաղեր. հեծանիվների անիվներ. թամբեր 
հեծանիվների համար. մոտոցիկլետների 
կանգնակներ. ատամնավոր փոխանցիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. լողուն դրագներ (նավեր). 
երկաթուղասայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. 
կցորդիչների ագույցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պարաշյուտներ. դողածածկաններ 
օդաճնշական դողերի համար. տրանսպորտային 
միջոցների հակակշիռներ անիվների 
հավասարակշռման համար. տիեզերական 
ապարատներ. նավերի կայմասարքեր (ծովային 
նավատորմիղ). սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. սռնիների վզիկներ. 
հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
պահպանական ցանցեր հեծանիվների համար. 
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի (անիվների) թասակներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անվակունդերի ամրակապեր. 
ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-
սառնարաններ (երկաթուղային տրանսպորտ). 
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. նավախելի թիեր. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
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նստոցների համար. լուսանցույցներ. 
հիդրոինքնաթիռներ. հիդրոպլաններ. 
ննջավագոններ. շոգեշարժներ. լոկոմոտիվներ. 
քարշուժային շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
երկաթուղային վագոններ. ոտնատեղեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. ուժային 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ռազմական տրանսպորտ. 
ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոտոցիկլետներ. վազանցի կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
նավեր. նավերի թիապտուտակներ. 
օմնիբուսներ. թիեր կանոեի համար. 
հողմապակիներ. անվադողերի բութակներ. 
պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվադողեր. 
կամրջանավեր. դռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլային 
բեռնախցիկներ դահուկների համար. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ բեռների 
փոխադրման համար. մանկասայլակներ. 
պատյաններ մանկասայլակների համար. 
մանկական սայլակների հետգցովի 
թափքածածկեր. պտուտակային շարժասարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղեր. 
պրկման սարքվածքներ անվաճաղերի համար. 
վերելակներ լեռնագնացների համար. 
կախոցների զսպաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վագոն – ռեստորաններ. 
հետևի դիտահայելիներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբեր 
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
սայլակներ. նստոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. Սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). կառանասյուներ (ծովային). 
թիկնաթոռով վերելակներ. թիակալներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. թռչող 
ապարատներ. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր. սահնակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). տրամվայներ. 
սարքվածքներ և հարմարանքներ 
ճոպանուղիների համար. ֆունիկուլյորներ. 

կախովի ճոպանուղիներ. եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ. տուրբիններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային, օդային, ջրային և 
ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. մոպեդներ. պատուհաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մարդատար ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. շրջվող սարքեր (վագոնների, 
վագոնետների մասեր). զբոսանավեր. 
օդագնացության մեջ օգտագործվող 
ապարատներ, մեքենաներ և հարմարանքներ. 
հակաշլացման հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների 
թափքեր. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
մեղմիչներ ավտոմոբիլների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային շչակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմոբիլ – 
բետոնախառնիչներ. հեծանիվների 
անվախուցեր. արգելակային լրակազմեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային կալուններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների 
փոխանցատուփեր. ձեռնասայլակներ. սայլեր. 
հեծանիվների շրջանակներ. թափքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ինքնանետվող բազկաթոռներ թռչող 
ապարատների համար. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժահաղորդ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդիչ շղթաներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. պտտման 
մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային ցուցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ծխատար խողովակներ 
լոկոմոտիվների համար. ղեկանիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. 
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սանիտարական տրանսպորտային միջոցներ. 
անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
ռեդուկտորներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
աերոսահանավեր. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. շարժաձողեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(բացառությամբ մոտորների և շարժիչների մաս 
կազմողների). հետնամասի բեռնամբարձիչներ 
(տրանսպորտային միջոցների մասեր). 
անվտանգության կապովի գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստելատեղերի 
համար. արևապաշտպան հարմարանքներ 
ավտոմոբիլների համար. շարժահաղորդման 
տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության 
բարձիկներ ( ավտոմոբիլների անվտանգության 
միջոցներ). հեծանիվների զամբյուղներ. 
ավտոտներ. սայլակների անվակներ 
(տրանսպորտային միջոցների). սայլակներ 
մաքրման համար. նավերի բախամեղմիչներ. 
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ). 
հեծանիվների կողովներ. սայլակներ մթերքների 
համար. ձնագնաց մեքենաներ. 
հեռակառավարվող տրանսպորտային 
միջոցներ, բացառությամբ խաղալիքների. 
ինքնագլորներ (տրանսպորտային միջոցներ). 
նավի կայմեր. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների ղեկերի համար. սփոյլերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցոլալապտերների մաքրիչներ. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
պահեստային անիվների պատյաններ. շրջովի 
թափքով բեռնատար վագոնիկներ. սիգարետի 
վառիչներ ավտոմոբիլների վահանակների 
վրա. արգելակային սկավառակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների խուրջիններ. հեծանիվների 
զանգեր. մոտոցիկլետների զանգեր. 
զրահամեքենա. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ռազմական նշանակության անօդաչու 
թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական 
նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր. 
հետևի կողային դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 

սայլակների համար. տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ. 
անվարորդ ավտոմեքենաներ (ինքնավար 
ավտոմեքենաներ). մոտոռոլլեր. սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար. ավտոմոբիլների 
մոխրամաններ. շղթաներ մոտոցիկլետների 
համար. մոտոցիկլետների շրջանակներ. 
մոտոցիկլետների ղեկեր. շարժիչներ 
մոտոցիկլետների համար. մոտոցիկլետների 
կողովներ. պինդ դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. նորածինների 
սայլակներ. մանկական սայլակներին 
հարմարեցված ոտնամուշտակներ. 
հաշմանդամների սայլակներին հարմարեցված 
ոտնամուշտակներ. անվադողերի ներդրվող 
օդախցիկներ. զբոսասայլակներին 
հարմարեցված պայուսակներ, 
մանկասասայլակներին հարմարեցված 
պայուսակներ. հեռակառավարվող 
տրանսպորտային միջոցներ ստորջրյա 
զննումների համար. ինքնավար ստորջրյա 
տրանսպորտային միջոցներ ծովի հատակի 
զննումների համար. սիլֆոններ միակցված 
ավտոբուսների համար. էլեկտրական 
հեծանիվներ. թամբերի պատյաններ 
մոտոցիկլետների համար. մրցարշավային 
ավտոմեքենաներ. ռոբոտացված 
ավտոմեքենաներ. անօդաչու թռչող խցիկներ 
(դրոն). ձկնորսական ձեռնասայլակներ. 
անիվներով վանդակավոր սայլակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
պնդօղակներ. սեղմակներ նախատեսված 
ավտոմեքենայի պահեստամասերը 
ավտոմեքենայի թափքին ամրացնելու համար. 
փրկարարական սահնակներ. էվակուատորներ. 
աղբատար ավտոմեքենաներ. կցանքներ 
հեծանիվներ փոխադրելու համար. հեծանիվի 
կցանքներ. սայլակներ ընտանի կենդանիների 
համար. բեռնատարներ ներկառուցված 
կռունկով. առաքման դրոններ. տեսախցիկներով 
հեռակառավարվող ուղղաթիռներ. 
գիրոկոպտերներ. ուղղաթիռներ. 
ինքնահավասարակշռվող ինքնագլորներ. 
ինքնահավասարակշռվող տախտակներ. 
ինքնահավասարակշռվող էլեկտրական 
ունիցիկլեր. տրանսպորտային միջոցների 
ծածկերի ամրակներ. դողեր ձյունամաքրիչների 
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համար. ջրասուզակի զանգեր. բաժակակալներ 
տրանսպորտային միջոցների համար:

դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյութ. 
հրետասայլեր (hրետանի). պայթուցիկ 
փամփուշտներ. պայթուցիկ նյութեր ամոնիումի 
նիտրատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր). 
ինքնագնաց զենքեր. արցունքաբեր գազով 
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի 
մաքրման խոզանակներ. հրավառելիք. 
հրետանային զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ 
արկեր. հարմարանքներ փամփշտակալները 
լցավորելու համար. բենգալյան կրակներ. բռնկիչ 
մոմեր. փամփուշտի պարկուճներ. թնդանոթներ. 
հրազենի փողեր. կարաբիններ. փամփուշտներ. 
հարմարանքներ փամփուշտներով լիցքավորելու 
համար. փամփշտակալներ. որսորդական 
հրազեն. ռազմամթերք. հրազենի հրահաններ. 
վառոդամաններ. հրաբամբակ. հրազենի 
հրանոթափողերի հետնամասեր. դինամիտ. 
հրազենի պատյաններ. պայթուցիկ նյութեր. 
ազդանշանային հրթիռներ. հրացաններ 
(զենք). հրացանի ագուստներ. նշանառության 
հայելիներ հրազենի համար. հրազենի ձգանների 
պաշտպանիչ բռնակներ. որսորդական 
կոտորուք. ռազմամթերք հրազենի համար. 
հրթիռանետներ. ականների պայթուցիչներ. 
ականներ (զինամթերք). գնդացիրներ. 
ականանետներ (հրազեն). հրետանային արկեր. 
ատրճանակներ (զենք). սև վառոդ. վառոդ. 
արկեր(զենք). ինքնաբոցավառվող նյութեր. 
հրատեխնիկական միջոցներ. ատրճանակներ. 
ծանր հրանոթների դարձյակներ. հրետանային 
հենարաններ. նշանոցներ հրազենի համար, 
բացառությամբ օպտիկականի. օդաճնշական 
ատրճանակներ (զենք). բռնկման պատրույգներ 
հրազենի համար. պայթուցիչներ. բռնկման 
քուղեր հրազենի համար. զենքերի սրակալներ. 
մառախուղի ժամանակ օգտագործվող 
պայթյունային ազդանշանիչներ. նշանոցներ 
հրազենի համար (բացառությամբ 
օպտիկականի). հրապատիճ – ճայթիչներ, 
բացառությամբ խաղալիքների. ռեակտիվ 
արկեր (արկեր). հարպունային հրացաններ 
(զենք). խլարարներ զենքերի համար. 
տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղուկացիրներ 
անհատական պաշտպանության համար. 
զինամթերքի համար նախատեսված 
գոտիներ. ավտոմատ զենքի փամփուշտի 

ժապավեններ. տորպեդներ. ձեռքի զենք 
(հրազեն). ձեռքի նռնակներ. ազդանշանային 
ատրճանակներ. փրկարարական, պայթուցիկ 
կամ հրատեխնիկական ազդանշաններ:

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
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(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակներ 
բանալիների համար (անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար ). անմշակ կամ դրվագված արծաթեղեն. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. 
կլուազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա), 
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես 
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. 
հանովի օղակներ բանալիների համար. 
գլխարկների թանկարժեք գնդասեղներ:

դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ 
(մուրճեր) լարային գործիքները լարելու 
համար. լեզվակավոր փողային գործիքներ. 
երաժշտական գործիքների աղեղներ. 
երաժշտական գործիքների աղեղների 
դրոցներ. երաժշտական գործիքների աղեղների 
փայտիկներ. ձիու մազ երաժշտական 
գործիքների աղեղների համար. դաշնամուրներ. 
չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի). թմբուկի 
փայտիկներ. բանդոնիոններ. երգեհոնիկներ. 

բասեր (ստեղներ, լարեր) (ցածր ռեգիստրի 
երաժշտական գործիքներ). հարմոններ. 
աղելարեր երաժշտական գործիքների 
համար. բուկցիններ (զինվորական փողեր). 
կարիլիոններ (երաժշտական գործիքներ). 
կաստանիետներ (չխչխկաններ) բունչուկներ 
(երաժշտական գործիքներ). կիսագնդաձև 
թմբուկների դրոցներ. երաժշտական 
գործիքների ականջներ. ցիտրաներ (կիթառներ). 
կլարնետներ. երաժշտական գործիքների 
ստեղնաշարեր. երաժշտական գործիքներ. 
կոնցերտինո. կոնտրաբասներ. երաժշտական 
գործիքների նվագալարեր. լարային գործիքներ. 
եղջերափողեր (երաժշտական գործիքներ). 
կոռնետներ. ծնծղաներ. կամերտոններ. 
ծայրոցներ երաժշտական գործիքների համար. 
երաժշտական գործիքների պատյաններ. 
ֆլեյտաներ. կոչնազանգեր. վարգաններ 
(երաժշտական գործիքներ). կիթառներ. 
ֆիսհարմոնիաներ. տավիղներ. տավիղների 
նվագալարեր. հոբոյներ. էլեկտրոնային 
երաժշտական գործիքներ. մեխանիկական 
դաշնամուրների ձայնն ուժգնացնող 
կարգավորիչներ. քնարներ. մեդիատորներ 
(կնտնտոցներ) լարային գործիքների համար. 
մանդոլիններ. ջութակների դնչափոկեր. 
պարկապզուկներ. երաժշտական արկղիկներ. 
նոտաները շրջելու հարմարանքներ. 
երաժշտական գործիքների կամրջակներ. 
եռանկյունիներ (երաժշտական գործիքներ). 
օկարինաներ (իտալական երաժշտական 
կավե փողային գործիք). երգեհոններ. 
երգեհոնների օդատար խողովակներ. 
կաշի թմբուկների համար. երաժշտական 
գործիքների ոտնակներ. դաշնամուրների 
ստեղնաշարեր. դաշնամուրների նվագալարեր. 
երաժշտական գործիքների ստեղներ. 
փուքսեր երաժշտական գործիքների համար. 
երաժշտական գործիքների մեղմոցներ. 
թմբուկներ (երաժշտական գործիքներ). դափեր 
(դահիրաներ). տամտամներ. կիսագնդաձև 
թմբուկներ (գոսեր) (երաժշտական գործիքներ). 
տրոմբոններ (փողային երաժշտական 
գործիքներ). շեփորներ. փողեր. երաժշտական 
գործիքների կափույրներ. վիոլաներ. ջութակներ. 
քսիլոֆոններ. երաժշտական գործիքների 
ստեղներ. մեղեդիների ձայնագրման 
ժապավեններ մեխանիկական երաժշտական 
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գործիքների համար. մեղեդիների ձայնագրման 
ծակոտված ժապավեններ մեխանիկական 
երաժշտական գործիքների համար. 
նոտակալներ. հաքիններ (չինական ջութակներ). 
ֆլեյտաներ հնդեղեգից (բամբուկից). պիպաներ 
(չինական կիթառներ). շենգեր (չինական 
փողային երաժշտական գործիքներ). սուոնաներ 
(չինական փող). զանգակներ (երաժշտական 
գործիքներ). երաժշտության սինթեզարարներ 
(համադրիչներ). երաժշտական գործիքների 
դրոցներ. սաքսոֆոններ. բալալայկա 
(երաժշտական լարային գործիքներ). բանջո. 
մելոդիկաներ. բևեկնախեժ երաժշտական 
լարային գործիքների համար. ռոբոտացված 
հարվածային գործիքներ (երաժշտական 
գործիքներ). մուրճիկներ երաժշտական 
գործիքների համար. փոկեր երաժշտական 
գործիքների համար։

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

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

պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչներ. 
յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). 
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա-
թուղթ. պաստելներ (գունամատիտներ). 
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների 
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ. 
կտավներ նկարների համար. ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
հարմարանքներ լուսանկարներ սոսնձելու 
համար. հենակալներ լուսանկարների համար. 
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. 
տրաֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. 
թուղթ ռենտգենյան նկարների համար. 
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
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գործված պաստառ փաստաթղթերը 
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պատելու 
համար. գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական). 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. 
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
բարձիկներ. էջանիշներ գրքերի համար. 
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ 
(դերձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների 
գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-
գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների, 
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. գրասենյակային 
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների 
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր 
(գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստ-
մասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 

համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային 
պիտույքների համար  (գրասենյակային 
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաքային պարագաներ. 
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի 
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ 
տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր 
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). վարկային 
քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ. 
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փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար. ջնջոցներ 
գրատախտակի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
արդուզարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ 
թղթադրամների համար. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (Վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասենյակային 
պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
[գրասենյակային պիտույքներ]. տրաֆարետներ 
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման 
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ. 

փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների 
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե 
հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ 
մաքրելու համար:

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

համար. զտող նյութեր մասնակի մշակված 
փրփրապլաստից. մեկուսիչ ժապավեններ. 
ջրի մակերևույթի աղտոտումը խոչընդոտող 
լողուն փակոցներ. ռետինե նյութեր դողերի 
պահպանաշերտերը վերականգնելու համար. 
մեկուսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե թաղանթներ 
գյուղատնտեսական նպատակների 
համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյութից 
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղուկ կաուչուկ. 
կաուչուկի լուծույթներ. հակաշլացման 
(գունամշակված) թաղանթներ պատուհանների 
համար. հրահեստ մեկուսիչ նյութեր. անմշակ կամ 
մասնակի մշակված ռետիններ. հերմետիկացնող 
կպչուն ժապավեններ. դռների կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների 
կաուչուկից սահմանափակիչներ. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակները միացնող 
հարմարակցիչներ. ոչ մետաղական կոշտ 
խողովակները միացնող հարմարակցիչներ. 
կառանման համար պատին ամրացվող ռետինե 
հարվածահատներ. զտող նյութեր մասնակի 
մշակված պլաստմասսայե թաղանթներից. 
պլաստիկե թելեր 3D տպագրության համար:

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

կահույքի կաշվե պաստառներ. ձիաթամբերի 
տակ դրվող փափուկ տակդիրներ. 
սպորտային պայուսակներ. ասպանդակներ. 
հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր. 
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ 
կրելու համար. պայուսակներ. վարկային 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր 
ձիերի համար. կաշվե պիտակներ. բռնակներ 
տնտեսական պայուսակները և տոպրակները 
տեղափոխելու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). 
անվավոր ճամպրուկներ. խուրջիններ. 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար. 
սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու 
համար. շարժիչավոր ճամպրուկներ. ուղեբեռի 
տեսակավորման համար հարմարեցվող 
պայուսակներ. կոնֆերանսների համար 
նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի 
ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ:

դաս 19. հայտարարությունների ոչ 
մետաղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. 
ալաբաստր. ասբեստացեմենտ. ասբեստ 
պարունակող շինարարական լուծույթներ. 
հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի 
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. 
արծաթաբերավազ. բրուտակավ. հրակայուն 
աղյուսներ. ասֆալտ. ճանապարհային 
ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր 
պատերի երեսվածքի համար. ոչ մետաղական 
ճաղաշարքեր. բիտումներ. խեժապատված 
շինարարական սղոցանյութեր. բարաքներ. 
առևտրային կրպակներ. տանիքի հերձաններ 
(բաղդադի) (գոնտեր տանիքածածկի համար). 
փեղկավոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. 
բետոնե շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր. մասնակի մշակված 
անտառանյութ. շինարարական ոչ մետաղական 
տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ 
ֆաներ. մշակված անտառանյութ. 
ատաղձափայտ. սղոցված անտառանյութ. 
ճանապարհային փայտե պատվածքներ. 
միաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի 
փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ. մածուցիկ 
շինանյութեր. աղյուսներ. աղյուսակավ. 
կապակցող նյութեր բրիկետավորման համար. 
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հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ. 
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական 
աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ 
մետաղական ջրհորդաններ (տանիքի). 
շինարարական ստվարաթուղթ. բիտումա-
վորված ստվարաթուղթ (շինարարական). 
հրահեստ նյութեր (շամոտ). բուխարու ոչ 
մետաղական ծածկեր. ոչ մետաղական 
շինարարական հիմնակմախքներ. նյութեր 
ճանապարհաշինության և ճանապարհային 
պատվածքների համար. կիր. շինարարական 
լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին 
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ 
մետաղական խողովակներ. հրահեստ 
պատվածքներ ցեմենտի հիմքի վրա 
պատրաստված նյութերից. սալեր ցեմենտի 
հիմքի վրա պատրաստված նյութերից. 
ցեմենտից պատրաստված սյուներ. 
շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնապատեր. 
ոչ մետաղական կառուցվածքներ. 
շինարարական թուղթ. շինարարական ապակի. 
ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղական 
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ 
մետաղական կցվանքային մակադրակներ 
տանիքների ջրամեկուսացման համար. ոչ 
մետաղական անկյունակներ. ոչ մետաղական 
պատուհաններ. ոչ մետաղական դռներ. 
դիտահորերի ոչ մետաղական կափարիչներ. ոչ 
մետաղական տանիքապատվածքներ. 
չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար). 
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ. 
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի 
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. ոչ մետաղական 
լաստակներ. բարձրաբերձ ուղղաձիգ ոչ 
մետաղական կառուցվածք էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար. խողովակաշարերի ոչ 
մետաղական ճյուղավորումներ. գերեզմանների 
ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե 
տանիքապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ 
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական 
հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ 
մետաղական). հուշատախտակներ (ոչ 
մետաղական). թաղիք շինարարության համար. 
լցակաղապարներ (ոչ մետաղական). ցեմենտ 

վառարանների համար. ցեմենտ դոմնային 
վառարանների համար. քար. պատուհանի 
շինարարական հայելապակի. կավ. 
քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ. 
ավազաքար շինարարության համար. 
ավազաքարային խողովակներ. գիպս 
(շինանյութ). ոչ մետաղական շերտափեղկեր 
(շերտավարագույրներ). խարամ (շինանյութ). 
խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակներ. 
արտաքին շերտափեղկեր, բացառությամբ 
մետաղականի և մանածագործականի. 
հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ 
մետաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ 
մետաղական). կապակցող նյութեր 
ճանապարհային պատվածքների վերա-
նորոգման համար. մամլած խցան 
շինարարության համար. մանրահատակ. ոչ 
մետաղական սանդղահեծաններ 
(աստիճանների մասեր). դռան կամ պատուհանի 
ոչ մետաղական միջակապեր. ճանապարհային 
լուսատու պատվածքներ. ճանապարհային 
«Մակադամ» տեսակի խճային. շարժական ոչ 
մետաղական կառուցվածքներ. մարմար. 
հատիկավոր ապակի ճանապարհների 
գծանշման համար. արհեստական նյութերից 
թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների 
գծանշման համար. ոչ մետաղական 
ծածկարաններ (կառուցվածքներ). ոչ 
մետաղական կայմասյուներ. կաղնե 
տակառատախտակ. շինարարական 
խճանկարներ. կաղապարվող փայտանյութ. ոչ 
մետաղական ծեփածո զարդեր շինարարության 
համար.ոչ մետաղական բեկվածքներ 
շինարարության համար. քսվածքներ 
(շինանյութ). պատերի ոչ մետաղական 
երեսապատվածքներ շինարարության համար. 
ջրամեկուսացման ոչ մետաղական 
մակադրակներ շինարարության համար. 
ձիթակն շինարարական նպատակների համար. 
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ 
մետաղական պարսպապատեր. ոչ մետաղական 
ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական 
պանելներ. պատերի ոչ մետաղական 
շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. թառեր. 
շինարարական քար. արհեստական քար. 
խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տուֆ. քարից 
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պատրաստված իրեր. ոչ մետաղական 
հատակներ. ոչ մետաղական առաստաղներ. 
շերտաձողիկներ, շրիշակներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական պատվածքներ 
շինարարության համար. տանիքների ոչ 
մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ 
մետաղական աշտարակներ, ցատկա-
հարթակներ. ոչ մետաղական դարպասներ. 
դռների ոչ մետաղական լողաթներ, դռների ոչ 
մետաղական փեղկեր. ոչ մետաղական 
հեռագրասյուներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. 
ոչ մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ 
մետաղական հարթակներ. քարե 
տարողություններ. նյութեր ճանապարհային 
պատվածքների համար. դռների ոչ մետաղական 
շեմեր. եղեգ շինարարության համար. 
ճանապարհային ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, 
ոչ մեխանիկական նշաններ. ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական ազդանշաններ. 
ավազ, բացառությամբ կաղապարախառնուրդի. 
շարժական ոչ մետաղական ջերմոցներ. 
կայծքարահող (կվարց). ոչ մետաղական 
սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ 
մարմարից. կուպր (շինանյութ). թրծակավ 
(շինանյութ). ոչ մետաղական տանիքածածկեր. 
ոչ մետաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ 
մետաղական տաղավարներ (կառուցվածքներ). 
երկաթուղային ոչ մետաղական փայտակոճեր. 
ոչ մետաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարության համար. պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալներ. 
մեկուսիչ շինարարական ապակի. պատուհանի 
ապակի, բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների պատուհանների համար 
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի 
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական 
մեծավանդակներ թռչունների համար 
(կառուցվածքներ). ձողաքանոններ (ատաղձա-
գործական աշխատանքների համար). քսիլոլիթ 
(արհեստական շինանյութ). կառանման ոչ 
մետաղական ճոպանասյուներ. լողուն 
նավամատույցներ նավերի կառանման համար. 
պատերի պատվածքի ոչ մետաղական 
պանելներ. ակվարիումներ (կառուցվածքներ). 
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող 
նյութեր. ամրանավորած ապակի. 
գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ 

մարմարից. ոչ մետաղական լոգնոցներ 
(կառուցվածքներ) թռչունների համար. ոչ 
լուսատու ազդալողաններ. լողավազաններ 
(կառուցվածքներ) ոչ մետաղական. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կաղապարամածներ բետոնի համար. ոչ 
մետաղական տեղակայանքներ հեծանիվների 
կայանման համար. ճանապարհային քարե 
պատվածքներ. ստվարաթուղթ փայտանյութի 
զանգվածից շինարարության համար. 
կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. 
լողափի ոչ մետաղական խցիկներ. փոշեցիրով 
ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ 
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ 
մետաղական արմատուր. ոչ մետաղական 
հիմնակմախքներ ջերմոցների համար. 
կավակրաքար. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
թասակներ. շինարարական ոչ մետաղական 
սալիկներ. ոչ մետաղական սալիկներ 
հատակների համար. ոչ մետաղական 
դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ մետաղական 
երկարիչներ. ոչ մետաղական ծխնելույզներ. ոչ 
մետաղական սալեր ճանապարհային 
պատվածքների համար. ցամաքուրդային ոչ 
մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային 
խողովակների կափույրներ, բացառությամբ 
մետաղից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների. սանդուղքներ, ոչ մետաղական. 
շինարարական ոչ մետաղական պանելներ. 
արձանիկներ, պատկերներ քարից, բետոնից 
կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ 
մետաղական). գերեզմանի ոչ մետաղական 
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ 
մետաղական վթարային պաշտպանակներ. 
փոստարկղեր քարից կամ աղյուսից. 
եռակալված եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). 
ճնշումային ոչ մետաղական խողովակաշարեր. 
կոպիճ ակվարիումների համար. ավազ 
ակվարիումների համար. ոչ մետաղական 
խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների 
և օդորակիչների համար. գեոտեքստիլ. 
խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյութ). 
հակամիջատային ոչ մետաղական ցանցեր. 
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված ոչ 
մետաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ 
մետաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ 
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մետաղական շինանյութեր. հավաքովի ոչ 
մետաղական տներ (պատրաստի 
հավաքակազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). 
փողոցի ոչ մետաղական ջրհորդաններ. ոչ 
մետաղական տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ 
մետաղական ցուցնակներ. փայտե 
հատակապատվածքներ. ոչ մետաղական 
հախճասալիկներ հատակների համար. 
տանիքների ոչ մետաղական փորակավոր 
կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ 
պատերը երեսապատելու համար. ոչ 
մետաղական սալիկներ շինարարության 
համար. վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ 
մետաղական զրահապատված դռներ. 
արծնապատ ապակի շենքերի համար. 
կառուցվածքների համար ոչ մետաղական 
սյուներ. կառուցվածքների համար ոչ 
մետաղական բարձակներ, կառուցվածքների 
համար ոչ մետաղական կալունակներ. 
կառուցվածքների ոչ մետաղական 
երեսապատվածքներ. պլաստիկից 
եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի 
համար. ռետինե նեցուկներ շենքերի 
սեյսմամեկուսացման համար. ոչ մետաղական 
զրահապատվածքներ. ոչ մետաղական 
դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ). երկկողմ 
բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական դռներ. ոչ 
մետաղական ծալովի դռներ. ձայնամեկուսիչ 
շարժական ոչ մետաղական խցիկներ. ոչ 
մետաղական ձայնային վահանակներ:

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

մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի 
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ 
փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ 
կեղևից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի 
համար. քարգահներ ասեղնագործության 
համար. շրջանակներ կապրոնամազը 
խոզանակների վրա նստեցնելու համար. 
սպասքապահարաններ. իրեր կենդանիների 
եղջյուրներից. գրասեղաններ (կահույք). 
գրասենյակային կահույք. զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). արհեստական 
մոմաչեչ փեթակների համար. շրջանակներ 
փեթակների համար. կահավորանք (կահույք). 
ոչ մետաղական ծորակներ տակառների 
համար. քարտադարաններ (կահույք). 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
կրիաների զրահների փոխարինիչներ. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ 
մետաղական օժանդակ պարագաներ 
դագաղների համար. իրեր եղջերուների 
եղջյուրներից. աթոռներ. պառկելաթոռներ. 
գլխակալներ (կահույք). դարակներ 
բոլորագլխարկների համար. ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռնման աշխատանքների 
համար. բեռնման ոչ մետաղական եզրաչափքեր 
երկաթուղիների համար. ոչ մետաղական 
հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան բներ. 
կախարաններ հագուստի համար. դարակներ 
քարտարանների պահարանների համար. 
բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ վառելիքի 
տարողություններ. կոմոդներ. վաճառա-
սեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
(պահեստավորման և տեղափոխման համար),. 
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. 
իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. 
իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. անկողնային 
պարագաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի. 
բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. կախիչների ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. ոչ 
մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների համար. 
սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, 
գծագրելու համար. անշարժ ոչ մետաղական 
բաշխիչներ անձեռոցիկների, սրբիչների 
համար. բազմոցներ. փայտե տակառա-
տախտակներ. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների 
զրահից. ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ 
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մետաղական նեցուկներ բույսերի և ծառերի 
համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի 
շարժական ոչ մետաղական սանդուղքներ 
ուղևորների համար. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. փայտե 
կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. հանովի 
պատվածքներ լվացարանակոնքերի համար. 
պլաստմասսայե տարողություններ փաթեթա-
վորման համար. բռնիչներ վարագույրների 
համար, բացառությամբ մանածագործականի. 
մահճակալներ. ոչ մեխանիկական, ոչ 
մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն 
խողովակների համար. փաթաթման ոչ 
մեխանիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք 
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար. դազգահներ. դարակներ (կահույք). 
բներ տնային թռչունների համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետաղական 
փականակներ տարողությունների համար. ոչ 
մետաղական օժանդակ պարագաներ կահույքի 
համար. ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր 
անասնակերի համար. կանգնակներ 
հրացանների համար. ոչ մետաղական մեծ 
տակառատարաներ. ոչ մետաղական հենակներ 
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ 
վարագույրների համար. պահարաններ 
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ պատուհանների 
համար. ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
մահճակալների համար. ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դռների համար. միս 
կտրատելու համար կոճղեր (սեղաններ). 
տարաներ ապակի և ճենապակի տեղափոխելու 
համար. համարների գրանցման ոչ մետաղական 
թիթեղներ. հանդերձարաններ (զգեստա-
պահարաններ). մետաղական կահույք. իրեր 
ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ 
լրագրերի համար. դարակներ ամսագրերի 
համար. ներսի գալարավարագույրներ 
շերտաձողիկներից. լվացարանների սեղաններ 
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղան-

ներ. հյուսած զամբյուղներ (կողովներ, տուփեր) 
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ 
մետաղական հարթակներ բեռների 
փոխադրման և բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ. կահույքի փայտե 
միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար. մեղրախորիսխներ 
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք). 
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, ոչ 
լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակներ. 
բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ 
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո 
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. 
ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. 
հացթուխի զամբյուղներ հացի համար. 
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ 
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի 
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստվածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. եղեգ (հյուսելու համար 
հումք). իրեր կենդանիների սմբակներից. 
սեկրետերներ. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից 
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան-
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
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ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. 
ցուցապահարաններ (կահույք. բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. 
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական 
շաղախի համար ոչ մետաղական 
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ 
մետաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ 
(ոչ մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ 
մեքենաների համար. խցանման ոչ մետաղական 
միջոցներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ 
մետաղական պտուտակներ. ոչ մետաղական 
գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական 
մանրամասեր. ոչ մետաղական հեղույսներ. 
խցափակման ոչ մետաղական միջոցներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական փականակներ շշերի 
համար. տարբերիչ ոչ մետաղական 
ապարանջաններ հիվանդանոցների համար. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
կիսանդրիներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սեղմիչներ 
ճոպանների համար. շրջանակներ նկարների 
համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. 
մերսման սեղաններ. ջրային մահճակալներ, 
բացառությամբ բժշկականի. ցամաքուրդային 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). ոչ մետաղական խցաբութակներ. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար 
խողովակների պլաստմասսայե կափույրներ 
(փականներ). շշերի փայտյա տուփեր. 
արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրականի. 
վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ 
մետաղական ձողեր. ոչ մետաղական 
զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից 
փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ 
մետաղական տակառներ. պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ 
պլաստիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). 
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր 
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ 
մանկիկների համար. մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային 
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր. 

պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա 
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար. 
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարա-
վարագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. փայտե իրեր կատուների 
ճանկերը սրելու համար. կախաթևիկներ 
հագուստը տեղափոխելու համար. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար 
(կահույք). աճյունասափորներ. հողմազանգեր 
(զարդարանքներ). ներսի շերտավարագույրներ 
հյուսած փայտից. դրոցներ գրքերի համար 
(կահույք). բարձիկներ տնային կենդանիների 
համար. ներսի պատուհանների 
շերտավարագույրներ (կահույք). դռան ոչ 
մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ 
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. 
սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար. բարուրելիս 
երեխաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ 
մետաղական փակեր. ներսի թղթե 
շերտավարագույրներ. ներսի մանածա-
գործվածքից շերտավարագույրներ. դռների ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). ոչ 
մետաղական պտուտակավոր կափարիչներ 
շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի 
կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ 
մետաղական բռնատեղեր լոգարանների 
համար. անուրներ ոչ մետաղական 
խողովակներն ամրակապելու համար. 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. 
հատակի գորգիկներ քնելու համար. ոչ 
մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մնացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ 
մետաղական կամ կաուչուկից. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների 
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ 
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մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ 
(կահույք). գրապահարաններ. հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար. ոչ 
մետաղական կանիստրներ. թռչնաբներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությամբ անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. կոշիկների ոչ մետաղական 
կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստիկից խաչելություններ, բացառությամբ 
ոսկերչական իրերի. նավթի արտահոսքի 
համար ոչ մետաղական բեռնարկղեր. փչովի 
մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. 
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակներ. 
պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. աթոռներ ցնցուղ 
ընդունելու համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 
դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ 
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական 
անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի 
նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին 
դրվող փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր 
գրասեղաններ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական 
սարքեր դռները բացելու համար. ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները բացելու համար. ոչ 
մետաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր 
պատուհանները փակելու համար. 
բարձրացնովի պատուհանի ոչ մետաղական 
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական 
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի 
կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. 
լվացարանային պահարաններ (կահույք):

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. կարագամաններ. կափարիչներ 
կարագամանների համար. գարեջրի 
գավաթներ. ապակե տարողություններ 
(քիմիկատների համար). անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար. 
օճառամաններ. տուփեր թեյի համար. 
ճաշամաններ (թասեր). հյուսապատված շշեր. 
ճտքակոշիկները հանելու հարմարանքներ. 
ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ 
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 
խոզանակներ. լամպերի ապակիները մաքրելու 
խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ 
պատրաստելու համա. 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 
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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. 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). սպորտային 
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 պղպեղաղացներ. 
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 
դատարկ ամաններ. դույլեր սառույցի համար. 
խոհանոցային քերիչներ. առնետների 
թակարդներ. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
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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, թրծակավից 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. ոչ էլեկտրական 
ինքնաեռներ. 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). 
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 տակդիրներ. 

հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական 
դյուրակիր սառցապահարաններ. 
հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողելու 
համար. մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
փայլեցնելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
կափարիչներ 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 
սրճամաններ. թեյաքամիչներ. սրվակներ. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
գարեջրի կափարիչով գավաթներ. սպասք 
բուսական յուղի և քացախի համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. մարիչներ մոմերի համար. 
մանկական դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված) 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը 
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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 
(խոհանոցային սպասք). միանգամյա 
օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև 
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի 
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիումներ. 
սենյակային ակվարիումների կափարիչներ. 
սենյակային տերարիումներ (վիվարիումներ). 
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ 
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար. 
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. 
դիմահարդարման 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 անձեռոցիկներ. 
կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելի 
սառույցի համար. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. խոհանոցային 
վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ . խոհանոցային ցանցեր, 
բացառությամբ միկրոալիքային վառարանների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրական 
սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ. բազմակի օգտագործման 
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար. 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. 
քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի 
ձու խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական դիֆուզորներ, 
բացառությամբ հոտավետ եղեգների. 
անուշաբույր յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. 
մակարոնեղեն պատրաստելու ձեռքի 
մեքենաներ. օգտագործված խանձարուրների 
դույլեր. ալյումինե փայլաթիթեղից մեկանգամյա 
տարաներ կենցաղային նպատակների համար. 
խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման 
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համար. ատամնամածուկի պարկուճի ճզմիչներ. 
գինի լցնելու հարմարանք. կերամաններ 
ընտանի կենդանիների համար. ավտոմատ 
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար. 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական տաքացուցիչներ 
մոմերի համար. ամանեղեն լվանալու լաթեր։

դաս 22. պարուսինից միջնապատեր 
(օդափոխվող). բրեզենտ. ժապավեններ 
խաղողի վազերը կապելու համար. 
փայտատաշեղ. փայտաբուրդ. փայտաթեփ. 
կոպտաբուրդ (խծուծման նյութ). չմշակված 
մետաքս. քողարկման ցանցեր. թելքավոր 
մանածագործվածքային հումք. ձկնորսական 
ցանցեր. ուղտի բուրդ. կանեփի մանրաթելեր. 
վուշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր. մետաքսի 
թափոններ խծուծման համար. կոկոսի թելք. 
բոժոժներ. ոչ մետաղական ճոպաններ. 
պարաններ. պարաններ մտրակների համար. 
պարանասանդուղքներ. չմշակված բամբակ. 
բամբակաքոլք. ձիու մազ. բմբուլ (փետուր). 
այդերուկի աղվափետուր. ոչ ռետինե, ոչ 
պլաստմասսայե և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե 
և ոչ թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման 
(խծուծման, միջադրման) նյութեր. պարաններ, 
ճոպաններ, առասաններ փաթեթվածքի համար. 
խծուծման բուրդ. ճոպաններ, առասաններ, 
պարաններ. թելքանյութերից միջադիրներ 
նավերի համար. կվարցային թափանցիկ 
ապակեթելք մանածագործվածքեղենի համար. 
թղթե պարաններ. թելեր ցանցերի համար. 
մետաքսաքոլք. բրդիքոլքեր (մնացորդներ). 
կապկպելու ոչ մետաղական միջոցներ խրձերի 
համար. ցանցաճոճ. խոտ խծուծման համար. 
ժապավեններ շերտավարագույրների համար. 
ջուտ (թելատու բույս). կապոկ (բուսական 
աղվամազ). ցանց-ծուղակներ կենդանիների 
համար. ցանցավոր գործվածքներ. մշակված 
կամ չմշակված բուրդ. գզած բուրդ. նուրբ 
բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյութաթել). 
չմշակված վուշ (տրորված). փետուր անկողնային 
պարագաների լցման համար. հովանիներ 
մանածագործական նյութերից. առագաստներ 
(ճոպանասարք). զտելու համար օգտագործվող 
բամբակ. բամբակ կահույքի խծուծման և 
պաստառապատման համար. խծուծման ծղոտ. 
փետուր խծուծման համար. կենդանիների 
մազածածկույթ. ռամիից (չինական եղինջ) թելք. 

ռաֆիա (սաղարթավոր արմավենու նրբաթել). 
պարկեր սորուն նյութեր տեղափոխելու և պահելու 
համար. մանածագործական տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորման 
համար. որոճի թելք. վրաններ. գեղմ. ոչխարի 
բուրդ. ծովային ջրիմուռներ խծուծման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անչափս 
պատյաններ. մանածագործական թելք. սիզալ. 
ոչ մետաղական ժապավեններ փաթաթելու կամ 
կապկպելու համար. կապկպելու ոչ մետաղական 
թելեր. ծղոտե հյուսապատվածքներ շշերի 
համար. ոչ մետաղական կալորդներ բեռնման-
բեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ 
մետաղական փոկեր բեռնման-բեռնաթափման 
աշխատանքների համար. ոչ մետաղական 
քարշափոկեր բեռների տեղափոխման և 
բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 
համար. ոչ մետաղական ճոպաններ. 
քողարկման պատյաններ. կապկպելու ոչ 
մետաղական թելեր գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. ածխածնային թելք 
մանածագործական նպատակների համար. 
քուղեր բարձրացվող պատուհանների 
համար. քուղեր նկարներ կախելու համար. 
բամբակի թափոններ խծուծման համար. 
պարաններ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե թելք մանածագործության 
համար. մանածագործվածքային ապակեթելք. 
ցանցեր. բամբակի աղվամազ. հովանիներ 
սինթետիկ նյութերից. ավտոմեքենաների 
տեղապտույտի ժամանակ օգտագործվող 
ճոպաններ. փոստային պարկեր, պայուսակներ. 
առագաստներ առագաստադահուկների 
համար. ցանցավոր պարկեր լվացքի համար. 
տոպրակներ դիակներ տեղափոխելու համար. 
ցանցային կապատեղեր փակվող ելանցքով, 
տոպրակացանցեր. ցանցաթակարդներ ձկնա-
բուծարանների համար. առագաստակտավ 
առագաստանավերի համար. արտաքին 
փակոցափեղկեր, գալարավարագույրներ 
մանածագործվածքից. ոչ մետաղական 
կալորդներ. ցանցեր կենդանիներին 
կերակրելու համար. խոզաստև. փոշուց 
պաշտպանող ծածկոցներ. խանձարուրների 
պահպանման համար հատուկ հարմարեցված 
կտորի պայուսակներ. բիվակ պարկեր` որպես 
ապաստարան օգտագործելու համար. կեղտոտ 
լվացքի պարկեր:
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դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և 
մանվածքաթել. թելեր ասեղնագործության 
համար. բրդե թելեր. կանեփի թելեր և 
մանվածքաթել. թելեր և մանվածքաթել 
հնդկընկույզի թելքերից. մետաքսե թելեր և 
մանվածքաթել. բամբակե մանվածք. կարի 
թելեր և մանվածքաթել. մանվածք. ջուտե 
թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք. վուշե 
թելեր և մանվածքաթել. թելեր և մանվածքաթել 
արհեստական թելքերից. լցակարելու համար 
թելեր և մանվածքաթել. մետաքսե մանվածք. 
մանածագործվածքային թելեր ապակեթելքից. 
ռետինե մանածագործական թելեր և 
մանվածքաթել. մանածագործական ձգուն 
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործվածքային 
թելեր պլաստմասսայե նյութերից. նուրբ 
մետաղաթել ասեղնագործության համար. 
թավաթել (մանվածք):

դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող 
գործվածքներ. պաստառապատման գործ-
վածքներ կահույքի համար. լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի). 
բաններներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից. բիլյարդի մահուդ. 
գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. 
դիպակ. մանածագործական նյութեր. կտավ. 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակագործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների 
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործվածք). 
անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
պատանքներ. մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից դրոշներ. 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից 

գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր 
կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար. 
աղվափետուրից վերմակներ, ծածկոցներ. 
ձգուն (էլաստիկ) գործվածքներ. վարագույրների 
կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրական 
շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի 
չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե 
գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե 
գործվածքներ. անկողնու սպիտակեղեն. 
սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների 
համար. պլաստմասսայե ծածկոցներ 
կահույքի համար. սեղանի անձեռոցիկներ 
մանածագործվածքից. մոլեսկին (գործվածք). 
թաշկինակներ մանածագործվածքից. 
հակամոծակային ցանցեր. բարձերեսներ. 
պլաստմասսայե նյութեր (գործվածքների 
փոխարինիչներ). ծանր վարագույրներ. 
գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի) թելքից. 
գործվածքներ արհեստական մետաքսից. 
վարագույրներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից. կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. գործվածքներ 
սպանեախոտից. տաֆտա (նրբադիպակ) 
(գործվածք). տրիկոտաժե գործվածքներ. 
շղարշե վարագույրներ. զեֆիր (գործվածք). 
չիթ. մանածագործվածքից ամանատակեր. 
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ. 
մանածագործական ոչ գործվածքային 
նյութեր. ներդրակներ քնապարկերի համար. 
մանածագործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը 
մաքրելու համար. պիտակներ մանածագործա-
կան նյութերից. մանածագործական 
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երեսպատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ ապա-
կեթելքից. մանածագործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների 
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ 
բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակներ, 
ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
նյութեր մանածագործվածքի համար. 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից 
խանձարուրներ մանկիկների համար. 
վերմակներ տնային կենդանիների համար. 
քնապարկեր նորածինների համար. ծրարներ 
նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ 
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար 
պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախնջույքների 
պլեդներ:

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև 
շարֆեր. լիֆեր. բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
ներքնազգեստ. գլխանոցներ (հագուստ). 
բոլորագլխարկների շրջանակներ (հենք). 
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կախակապեր. 

կապեր երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի 
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, 
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. 
տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների 
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. 
գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). 
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքա-
ժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. մարմնամարզական 
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). 
օրարի (եկեղեցական հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական 
գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
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կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզության համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. 
ձկնորսական բաճկոններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ քնելու 
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. 
պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների 
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային 
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ 
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. 
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն 
կրծկալներ:

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների 
համար. ասեղներ. ասեղներ կոշկակարության 
համար. ասեղներ կարի համար. ասեղներ 
բրդի սանրագզիչ մեքենաների համար. 
ասեղներ կազմարարական աշխատանքների 
համար. կարկատանի ասեղներ. ասեղներ 
թամբագործական աշխատանքների համար. 
հյուսելու շյուղեր. ճարմանդներ հագուստի 
համար. ջայլամի փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). կետի բեղից շերտիկներ 
իրանակալների համար. մազակապեր. դնովի 

մորուքներ. սեղմիչներ մազերի համար. 
զարդարանքներ գլխարկների համար. 
գործված, հյուսված կամ ոլորված իրեր 
հարդարման, վերջնամշակման և զարդարման 
համար. տրեզ. գնդեր կարկատելու համար. 
կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ. 
ապարանջան-բռնիչներ հագուստի թևքերը 
վեր բարձրացնելու համար. թևկապեր. 
ճարմանդներ տաբատակալների համար. 
մետաղազարդեր (հագուստի պարագաներ). 
ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ գոտիների 
համար. սպիտակեղենի թվային կամ տառային 
դրոշմներ. կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր 
կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի համար. 
կոշիկների մերակներ. թավաթել (շքերիզային 
իրեր). դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
ծամկալներ մազերը գանգրացնելու համար. 
հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր մազերի 
համար. դնովի մազեր. հյուսեր մազերից. 
սպիտակեղենի թվային դրոշմներ. օձիքները 
կոշտացնող տարրեր. քուղեր հագուստի 
համար. ճարմանդներ իրանակալների 
համար. տուփեր կարի պարագաների համար. 
մատնոցներ. կեռիկներ ասեղնագործության 
համար. կեռիկներ (արդուզարդի իրեր). կայծակ 
– ճարմանդներ. բարձիկներ գնդասեղների 
համար. կեղծ եզրաշերտեր. ժաներիզներ 
(ասեղնագործ). մաքոքներ ձկնորսական 
ցանցերի պատրաստման համար. արհեստական 
ծաղիկներ. ծոպեր. արհեստական մրգեր. 
հյուսքի տեսքով զարդարանքներ. ծոպեր 
(արդուզարդի առարկաներ). զարդեր հագուստի 
համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ 
(ժանյակավոր իրեր). բրդե քուղեր. շքերիզային 
իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշմներ. 
արդուզարդի ապրանքներ, բացառությամբ 
թելերի. փայլազարդեր հագուստի համար. դնովի 
բեղեր. մերակներ հագուստի համար. թռչունների 
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). 
շքերիզային ժապավեններ. փայլակներ 
հագուստի համար. բարձիկներ ասեղների 
համար. կեղծամներ. ատամնաձև ժանյակներ. 
տաքացնելու միջոցով կպչող (սոսնձվող) 
կարկատաններ մանածագործական իրերի 
վերանորոգման համար. փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). փուփուլներ. բոլորածալեր 
կանացի հագուստի համար. վարդակապեր 
(շքերիզային ժապավեններ). ծալազարդեր. 
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կայծակ - ճարմանդներ պայուսակների համար. 
ճարմանդներ կոշիկների համար. արհեստական 
մազափնջեր. մախաթներ, բզեր (դերձակային). 
ասեղնատուփեր. ասեղնակալիչներ. 
արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով 
ասեղնագործված իրեր. ձգուն ժապավեններ. 
ժապավենաթելեր վերջնամշակման համար. 
ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). 
կեռիկներ իրանակալների համար. պսակներ 
արհեստական ծաղիկներից. գնդասեղներ, 
բացառությամբ ոսկերչական իրերի և 
բիժուտերիայի. տարբերանշաններ, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու 
միջոցով կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ 
և մանածագործական իրեր (արդուզարդի 
ապրանքներ). համարանշաններ սպորտային 
մրցումների մասնակիցների համար. կոճակ-
խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի համար. 
գլխարկներ մազերը ներկելու համար. կպչուկ 
- ճարմանդներ. շքանշանի ժապավեններ. 
ուսաբարձիկներ հագուստի համար. սեղմիչներ 
հեծանվորդների տաբատների համար. 
ժապավեններ վարագույրների համար. 
խոպոպաթղթեր. կեռիկներ գորգերի համար. 
ուլունքներ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի 
համար օգտագործվողների. ասեղնագործական 
կամ բրդե թելերը փաթաթելու համար կոճեր 
(բացի մեքենայի մասերից). շինյոններ. մարդու 
մազեր. մազերը գանգրացնելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ, բացի ձեռքի 
գործիքներից. ապլիկացիա (արդուզարդի 
առարկաներ). արհեստական բույսեր, 
բացառությամբ տոնածառերի. հավաքակազմեր 
կարի համար. միջատաբանական գնդասեղներ. 
ասեղնագործական ասեղներ. հուռութներ 
(կախազարդեր), բացի թանկարժեք իրերի, 
բանալիների օղակների կամ շղթաների համար 
նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ. Սուրբ 
Ծննդյան արհեստական դրասանգեր. Սուրբ 
Ծննդյան արհեստական դրասանգներ լույսերով. 
Սուրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ. 
Սուրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ 
լույսերով. գլխարկի ժապավեններ. մազերի 
ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեններ և 
ժապավենակապեր նվերները փաթեթավորելու 
համար. արդուզարդի ապրանքների 
ժապավենակապեր. գլխարկների գնդասեղներ, 
բացառությամբ թանկարժեք իրերի. կպչուն 

ժապավեններ կուրծքը բարձրացնելու համար. 
երկկողմանի կպչուն ժապավեններ հագուստի 
համար:

դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. 
պատվածքներ հատակների համար. 
արհեստական սիզամարգեր. մարմնա-
մարզական փռոցներ. խսիրներ. պաստառներ. 
դռան առաջի ուղեգորգեր ոտքերը մաքրելու 
համար. եղեգից պատրաստված խսիրներ. 
գորգեր ավտոմեքենաների համար. գորգեր. 
սահելը խոչընդոտող գորգեր. պատի ոչ 
մանածագործական 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 28. խցիկներ խաղագնդակների 
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր. 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ 
նետաձգության համար. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. դահուկների 
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր 
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու 
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. հեծանվային 
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու 
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ 
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. Սուրբ ծննդյան հրթիռներ 
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ 
բոուլինգի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից 
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լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) 
համար. մականներ. ձկնորսական կարթեր. 
օդապարուկներ. կարժառներ օդապարուկների 
համար, հարմարանքներ օդապարուկների 
պարանները փաթաթելու համար. թիրախներ. 
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար. 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. լարեր 
ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. 
սպորտային մարզասարքեր. ուժային 
մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ իրեր 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի 
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). 
սպորտային սկավառակներ. դոմինո (խաղ). 
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով 
կամ առանց անիվների պայուսակներ 
գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. սպորտային ցանցեր. 
թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. տեգեր. 
ձկնորսական լողաններ. սեղանի ֆուտբոլ. 
սպորտային որսատեգային հրացաններ. 
ձեռնոցներ խաղերի համար. տարողություններ, 
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային 
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու 
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). Տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. 
թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական 
ձյուն Նոր տարվա եղևնիների համար. 
նետելու սպորտային հարմարանքներ. 
անվավոր չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի 

կաշի (դահուկների հենամակերևույթների 
համար). կավե աղավնիներ (թիրախներ). 
սերֆինգի տախտակներ. տիկնիկների 
հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. սարքեր 
աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր 
կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ 
դահուկների հենամակերևույթների համար. 
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). տրիկ-տրակ (սեղանի խաղ), 
նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. 
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր 
տարվա եղևնիների համար. բիլյարդի 
խաղափայտեր (կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի 
(կիյերի) ծայրապանակներ. բիլյարդի 
սեղաններ. կանխավճարով աշխատող բիլյարդի 
սեղաններ. կայակներ սերֆինգի համար. 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի 
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ. 
սուսերամարտի զենքեր. սուսերամարտի 
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. 
պարապլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ. 
ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի 
խաղեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. 
թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար 
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). մականամարզության 
մահակներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ 
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պատյաններ դահուկների և սերֆինգի 
տախտակների համար. փոկեր առագաստով 
տախտակների համար. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). կայմեր առագաստով 
տախտակների համար. ներկափոշեցիրներ 
(սպորտային պարագաներ), ներկագնդակով 
խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ). 
ներկագնդակներով խաղի գնդիկներ 
(ներկագնդակներով խաղի փամփուշտներ) 
(սպորտային ապրանքներ). փոկեր սերֆինգի 
տախտակների համար. սարքեր թենիսի 
գնդակներ նետելու համար. մեկնարկի բլոկներ 
սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փոկեր 
ծանր ատլետիկայով պարապողների համար 
(սպորտային ապրանքներ). բոդիբորդներ. 
բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը 
տեղը դնելու համար (գոլֆի պարագաներ). 
հրապուրաշվիկներ որսի համար. ռուլետկաների 
(պտուտախաղերի) անիվներ. միասահուկավոր 
անվավոր չմուշկներ. պինատներ. կախովի 
տանձիկներ. ռադիոկառավարվող խաղալիք 
մեքենաներ. մարզիկների կողմից օգտագործվող 
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսատիկներ 
(սպորտային ապրանքներ). կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ 
խայծեր որսորդության և ձկնորսության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ. 
ժումար (լեռնագնացական հանդերձանք ). 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող 
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի 
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր, սքրեչ-
քարտեր վիճակահանության համար. 
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ 
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. 
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի 
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով 
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ 

տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների 
կառավարման վահանակներ. մոդելներ 
(խաղալիքներ), մանրակերտներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ 
գնդակներ նետելու համար. մարմնամարզական 
մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ). 
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավարման 
վահանակներ. պայուսակ-սայլակներ 
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու 
տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի 
հոլակներ և կայունարարներ. խաղաղեկեր 
տեսախաղերի համար. խաղային կոնսոլների 
էկրանների պաշտպանիչ ժապավեններ. 
դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
խաղագնդակների օդամղման պոմպերի 
ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմարեցված 
խաղագնդակների համար. մանկիկների 
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված 
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար 
ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվներ 
մանուկների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի 
լողաններ լողավազանում լողալու համար. 
գեղարվեստական մարմնամարզության 
ժապավեններ. շրխկաններ երեկույթների 
համար. խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման 
համար. խաղալիք խմորազանգված. շարժական 
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի 
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների 
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. 
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար. 
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար. 
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. 
փայտեր անվավոր դահուկների համար. յոգայի 
ճոճեր. խաղային վրաններ. տեսախաղերի 
կցուրդներ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ. 
խաղատնակներ երեխաների համար. 
պաշտպանիչ ամորձակալներ սպորտի համար. 
պիտակներ գոլֆի պայուսակների համար. 
սահնակներ սկելետոնի համար:

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
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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. 
շաքարապատ 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. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. 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. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. 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. հումուս. պահածոյացված 
ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 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. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
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. 
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բուլգոգի. շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրված ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե. 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. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. 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 բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ 
պատրաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ:

դաս 31. չմշակված ցիտրուսային 
պտուղներ. սննդային և կերային չմշակված 
ջրիմուռներ. չմշակված  ընկույզներ (պտուղներ). 
գազանանոցում պահվող կենդանիներ. 

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

կենդանի կակղամորթներ. սառեցումով 
չորացրած խայծեր ձկնորսության համար. 
ուտելի թարմ ծաղիկներ. թարմ կոճապղպեղ. 
սոյայի թարմ հատիկներ. կանեփի բույս. 
չմշակված կանեփ:

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ոչ ալկոհոլային 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 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. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
շենդի:
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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. 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:

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 
ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 

վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական 
կանխատեսում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
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կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 

ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
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ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար:

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ 
մարման վարկեր. ապահովագրության 
վիճակագիրների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի վարձակալություն. 
միջնորդային գործունեություն. վարկային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գործակալությունների 
ծառայություններ. միջնորդություն անշարժ 

գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
պարտքերի բռնագանձման գործա-
կալությունների ծառայություններ. ապա-
հովագրման միջնորդություն. մաքսային 
միջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական 
ծառայություններ. ապահովագրություն. 
բանկային ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում. բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում. կապիտալ 
ներդրումներ. երաշխավորություն. դրամի 
փոխանակում. ճամփորդական վճարագրերի 
թողարկում. ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ). պահպանում անկիզելի 
պահարաններում. դրամահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների 
տրամադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայություններ. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն. առողջության 
ապահովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. 
հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր. 
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. 
վճարագրերի իսկության ստուգում. 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդատվություն ապահովագրության 
հարցերով. սպասարկում վարկային 
քարտերով. սպասարկում դեբետ քարտերով. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրա-
մադրում. ապահովագրության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. թանկարժեք 
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իրերի գնահատում. դրամագիտական 
իրերի գնահատում. վարձակալական 
վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնահատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ). 
վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում. ածխածնային վարկեր 
իրականացնելու միջնորդություն. անտառի 
ֆինանսական գնահատում. բրդի ֆինանսական 
գնահատում. վարկավորում գրավի դիմաց. 
պահեստային (ապահովագրական) 
ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմնադրամների 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. 
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման 
ծախսերի ֆինանսական գնահատումներ. 
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
վիրտուալ արժույթների էլեկտրոնային 
փոխանցում. մտավոր սեփականության 
ակտիվների ֆինանսական գնահատում. 
նախահաշվի կազմում ծախսերի գնահատման 
նպատակներով. քրաուդֆանդինգ. 
էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման 
ծառայություններ. վիրտուալ արժույթների 
ֆինանսական փոխանակումներ:

դաս 37. կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և 
տեխնիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերահսկողություն. հագուստի վերանորոգում. 
կաշվե իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների 
հերմետիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկտորների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
վառարանների տեղադրում և վերանորոգում. 
մորթե իրերի մաքրում, վերանորոգում 
և խնամք. տրանսպորտային միջոցների 
յուղում. հագուստի մաքրում. ժամացույցների 
վերանորոգում և խնամք. արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառուցում. ոռոգման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
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կառույցների մեկուսացում. տրանսպորտային 
միջոցների լվացում. սպիտակեղենի լվացք. 
լվացք. մեքենայական սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. քարաշինարարական 
աշխատանքներ. կահույքի վերականգնում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական 
աշխատանքներ. չեչաքարով կամ ավազով 
մշակում. ծեփագործական աշխատանքներ. 
ջրմուղ և գազա-փականագործական 
տեխնիկական աշխատանքներ. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցում. 
պոմպերի վերանորոգում. նավահանգիստների 
կառուցում. կրծողների ոչնչացում. դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնում. 
սառնարանային սարքավորումների տեղադրում 
և վերանորոգում. սպիտակեղենի արդուկում. 
կրկնական անագապատում` կլայեկում. 
գամում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապատում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների 
վարձույթ. վնասատուների ոչնչացում, 
բացառությամբ գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժում. աղյուսի շարում. 
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. չոր մաքրում. 
շինարարության հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. վերանորոգմանը վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. դանակների 
սրում. լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 

մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպա-
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան 
ծածկույթ ստեղծելու ծառայություններ. 
փողոցների մաքրում. անվտանգության 
կողպեքների վերանորոգում. արվեստի 
ստեղծագործությունների վերականգնում. 
երաժշտական գործիքների վերականգնում. 
դռների և պատուհանների տեղադրում. 
լողավազանների խնամք. տոներային 
քարթրիջների լիցքավորման ծառայություններ. 
խորհրդատվություն շինարարության հարցերով. 
ատաղձագործական աշխատանքներ. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիքների 
լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնաստուների դեմ 
պայքարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, 
այգեգործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ. 
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ. էլեկտրական տրանս-
պորտային միջոցների լիցքավորում. 
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տնավարության ծառայություններ (մաքրման 
ծառայություններ). բջջային հեռախոսների 
կուտակիչների լիցքավորման ծառայություններ:

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրելու 
ծառայություններ. հեռախոսակապ. բաժա-
նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
մալուխային հեռուստահեռարձակում. 
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային 
տերմինալներով իրագործվող կապ. 
համակարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների փոխանցու. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. հեռահաղորդակցության ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. փեյջինգային 
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիմիլային 
ապարատների վարձույթ. մոդեմների 
վարձույթ. հեռահաղորդակցական կապի 
սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապահովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում. 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. 
շնորհավորական բացիկների առցանց 
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների 
համար կապի ծառայությունների տրամադրում. 

առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի. 
պոդքասթի հաղորդում. սմարթֆոնների 
վարձույթ:

դաս 39. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիափոխադրումներ. սանիտարական 
փոխադրումներ. տրանսպորտային 
միջոցների քարշակում վնասվածքի 
դեպքում. ավտոմեքենաների վարձույթ. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայություններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի 
վարձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
կշռաբաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ տեսարժան 
վայրերի դիտման համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլների 
կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական 
շրջագայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
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խորտակված նավերի վերհանում. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ունեցվածքի փրկության 
ծառայություններ. տաքսի ծառայություն. 
տրամվայով փոխադրումներ. բեռների 
առաքում. ծովային փոխադրումներ. 
զրահապատ տրանսպորտով փոխադրումներ. 
ճանապարհորդների փոխադրում. թափոնների 
փոխադրում և պահում. փոխադրում տեղից-տեղ 
տեղափոխվելիս. նավակների պահպանություն. 
միջնորդություն նավավարձակալման 
դեպքում. միջնորդություն փոխադրումների 
դեպքում. վարորդների ծառայություններ. 
սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
ապրանքների պահեստավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադում. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. ջրասուզակի զանգերի 
վարձույթ. ջրասուզակի սուզազգեստների 
վարձույթ. ապրանքների պահպանման 
բեռնարկղերի վարձույթ. տրանսպորտային 
միջոցների համար փակ կայանատեղերի 
վարձույթ. փրկարարական գործողություններ 
(տրանսպորտ). տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. ճանապարհորդությունների 
ամրագրում. ստորջրյա փրկարարական 
աշխատանքներ. ապրանքների 
փաթեթավորում. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերի վրա. հրթիռների արձակում 
երրորդ անձանց համար. ծաղիկների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում. 
երթևեկության վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում. սառցախցիկների վարձույթ. 
շշալցման ծառայություններ. տրանսպորտի 
լոգիստիկա. թռչող սարքերի վարձույթ. 
փոխադրում բեռնանավերով. ավտոբուսների 
վարձույթ. թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 

նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ. առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով. 
քաղաքացիական դրոնների ղեկավարման 
ծառայություններ. ճանապարհորդական 
վիզաների և ճանապարհորդական 
փաստաթղթերի կազմում արտասահման 
մեկնող անձանց համար. մասնավոր 
ավտոմեքենայի համատեղ օգտագործման 
ծառայություններ:

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների 
սպիտակեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործական 
աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում. 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 



ԳԳԳԳԳԳԳ

152

ՄՄՄ 1

152

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 09/101 .09 . 2020

աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. 
դերձակների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման 
ծառայություններ. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների, մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների ներկում. թղթի մշակում. 
ապակեգործական աշխատանքներ. 
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
անտառանյութի հատում և մասնատում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. գործվածքների 
նստեցում. մորթիների փայլեցում. մորթիների 
կոկում. մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. նյութերի մշակման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
օպտիկական ապակու հղկում. լուսանկարների 
տպագրում. լուսափորագրում. նավթի 
վերամշակում. գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում(վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 

ավտոմեքենաների ապակիների երանգավորում. 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ 
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց 
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի. 
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում. 
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում:

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
ֆիլմերի. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագախմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
կենդանաբանական այգիների ծառայություններ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
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կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
զվարճության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. 
կինոթատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ. հանգստի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոց-
ների. մարզադաշտերի սարքավորումների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի 
կազմակերպում. պարահանդեսների 
կազմա կերպում. ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 

լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. լուսանկարչական 
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. 
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ 
գովազդայինների. նորաձևության ցուցա-
դրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես դասերի անցկացում. 
մասնագիտական վերապատրաստում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի 
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
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հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի 
ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող 
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
զվարճությունների կամ մշակութային 
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների 
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության 
գնահատման ծառայություններ ուսուցման 
նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու 
ծառայություններ:

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահագործման նպատակով. 
ճարտարապետական ծառայություններ. 
հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 

բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական 
հետազննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. 
մանածագործական արտադրանքի 
փորձարկումներ. երկրաբանական 
հետախուզում. հետազոտություններ 
երկրաբանության բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական 
ձևավորում  (արդյունաբերական 
դիզայն). ստորջրյա հետազոտություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հետազոտություններ 
կենսաբանության բնագավառում. 
քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ճարտարագիտական փորձաքննություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
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տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«Ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ, որոնք 
տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների 
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. 
համակարգչային տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 

խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ  տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. 
այցեքարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ 
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ 
շինարարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում. 
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
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վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար:

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայություններ. ճամբարային 
հարմարությունների տրամադրում. 
ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների 
ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 

խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

դաս 44.  կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների 
ծառայություններ. սանիտարական 
ծառայություն. բանջարաբուծություն. 
այգեգործություն. գյուղատնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ. 
բուծարանագետների ծառայություններ. 
ֆիզիոթերապիա. առողջատների 
ծառայություններ. անասնաբուժական 
օգնություն. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի 
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական 
օգնություն. հիվանդների խնամք. 
խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային 
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. 
սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ. արտամարմնային 
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բեղմնավորման ծառայություններ. դաջում. 
հեռաբուժման ծառայություններ. լանդշաֆտային 
դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևաբուժարանների ծառայություններ. 
հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրաների 
ոլորտում. բուժսարքավորումների վարձույթ. 
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար բժշկական խորհրդատվություն. 
պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգնում. 
պալիատիվ խնամք. հանգստյան տների 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
դեմ պայքարի ծառայություններ. մարդու 
հյուսվածքների բանկի ծառայություններ. 
կենդանիների վարձույթ այգեգործական 
նպատակների համար. մեղվափեթակների 
վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ բուժում. 
բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. բժշկական զննում. 
խաղողագործության ոլորտում ծառայություններ. 
խորհրդատվություն խաղողագործության 
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական 
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորելու 
սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում:

դաս 45.  թիկնապահների 
ծառայություններ. ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում). խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
հանդիպումների կամ ծանոթությունների 
կազմակերպման ակումբների ծառայություններ. 
գիշերային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ. գաղտնափականքների 
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 

դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղման 
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի 
վարձույթ. պահակային ծառայություններ. 
ամուսնության գործակալությունների 
ծառայություններ. խորհրդատվություն 
ֆիզիկական անվտանգության հարցերով. 
հորոսկոպների կազմում. հրշեջ ծառայություն. 
կրոնական հավաքների կազմակերպում. 
երեխաների որդեգրման գործակալությունների 
ծառայություններ. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում. 
երեխաների հրավիրովի դայակների 
ծառայություններ. ուղեբեռի ստուգում 
անվտանգության նպատակով. տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ. ընտանի 
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
գտնված իրերի վերադարձ. միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների 
վարձույթ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական 
անձանց համար. իրավաբանական 
հետազոտություններ. դատարանում 
իրավունքների ներկայացում. ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող 
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանական 
հետազոտություններ. հարսանեկան 
միջոցառումների պլանավորում և 
կազմակերպում. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ. հատուկ 
իրադարձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում. զմռսման ծառայություններ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. գողացված 
ապրանքների տեղորոշման ծառայություններ. 
լիցենզիաների իրավաբանական կառավարում. 
աստղագուշակների խորհրդատվություն. 
հոգևոր խորհրդատվություն. խաղաթղթերով 
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գուշակողների ծառայություններ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության 
խմբագրում. թաղման արարողությունների 
անցկացում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված 
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական 
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. համացանցում 
դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո 
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական հսկո-
ղության ծառայություններ. քաղաքական 
ժողովների կազմակերպում. իրավաբանական 
խորհրդատվություն արտոնագրային քարտեզա-
գրման ոլորտում. փաստաբանական ծառա-
յություններ. դռնապանների ծառայություններ. 
հոգեբանական խորհրդատվություն ծանր 
կորստի դեպքերում. փրկարարական 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառա-
յություններ ներգաղթի ոլորտում. Տարո 
քարտերով գուշակությունների ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. կանոնադրական 
համապատասխանության աուդիտ. 
օրենսդրական համապատասխանության 
աուդիտ:

____________________

(210) 20201554
(220) 14.08.2020
(730) Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան, ք. 
Էջմիածին, Աբովյան 30/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ 

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

____________________

(210) 20201557
(220) 17.08.2020
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 
Լիմիթիդ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամուրճերի 
համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
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նպատակների համար. սիգարներ. սիգարիլներ. 
վառիչներ սիգարետների համար. վառիչներ 
սիգարների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
ծխախոտաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային  սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:

____________________

(210) 20201558
(220) 17.08.2020
(730) «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20201559
(220) 17.08.2020
(730) «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20201560
(220) 17.08.2020
(730) «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

____________________
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(210) 20201561
(220) 17.08.2020
(730) «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Բաղրամյան 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20201563
(220) 17.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աստղիկ Սամվելի 
Իսկանդարյան, Երևան, Դավիթաշեն թաղ. 2, շ. 
2, բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվետվությունների կազմում 

հաշիվների վերաբերյալ. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
տնտեսական կանխատեսում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ֆինանսական 
աուդիտ: 

____________________

(210) 20201565
(220) 18.08.2020
(730) «Քոնֆիդանթ» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
21, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20201568
(220) 18.08.2020
(730) Ելենա Հակոբյան, Երևան, Գյուլիքեխվյան 
39, բն. 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների 
ծառայություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
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կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
ֆիլմերի. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագախմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
կենդանաբանական այգիների ծառայություններ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
նկարիչներին մոդելներ տրամադրող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. քննությունների անցկացում. 
զվարճության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. 
կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, 
ցուցահանդեսներ). ձայնագրությունների 

ստուդիաների ծառայություններ. հանգստի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի 
կազմակերպում. պարահանդեսների 
կազմակերպում. ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ). խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների 
մոնտաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. լուսանկարչական 
ռեպորտաժներ. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. 
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թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ 
գովազդայինների. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 
ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես դասերի անցկացում. 
մասնագիտական վերապատրաստում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղասարքերի 
վարձույթ. դպրոցների կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայություններ. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի 
ծիսակարգի ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
զբոսավարի ուղեկցությամբ. զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող 
կրթական ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 

հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
զվարճանքի կամ մշակութային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
զվարճությունների կամ մշակութային 
նպատակներով. ուսուցման նմանակիչների 
վարձույթ. ֆիզիկական պատրաստվածության 
գնահատման ծառայություններ ուսուցման 
նպատակներով. դեմքի վրա նկարելու 
ծառայություններ.

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
հասարակական բաղնիքների ծառայություններ 
հիգիենայի նպատակներով. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների 
ծառայություններ. սանիտարական 
ծառայություն. բանջարաբուծություն. 
այգեգործություն. գյուղատնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ. մերսում. բժշկական 
օգնություն. ակնաբույժների ծառայություններ. 
բուծարանագետների ծառայություններ. 
ֆիզիոթերապիա. առողջատների 
ծառայություններ. անասնաբուժական 
օգնություն. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի 
ծառայություններ. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք. 
մատնահարդարում. մանկաբարձական 
օգնություն. հիվանդների խնամք. 
խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատնտեսական, 
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ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում. մոլախոտերի ոչնչացում. տնային 
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների ծառայություններ. 
սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություններ. 
փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ. արտամարմնային 
բեղմնավորման ծառայություններ. դաջում. 
հեռաբուժման ծառայություններ. լանդշաֆտային 
դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևաբուժարանների ծառայություններ. 
հանքաջրաբուժական կենտրոնների 
ծառայություններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրաների 
ոլորտում. բուժսարքավորումների վարձույթ. 
դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. ոչ 
ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). 
սահմանափակ հնարավորություններով 
անձանց համար բժշկական խորհրդատվություն. 
պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգնում. 
պալիատիվ խնամք. հանգստյան տների 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
դեմ պայքարի ծառայություններ. մարդու 
հյուսվածքների բանկի ծառայություններ. 
կենդանիների վարձույթ այգեգործական 
նպատակների համար. մեղվափեթակների 
վարձույթ. կենդանիների օգնությամբ բուժում. 
բժշկական լաբորատորիաների կողմից 
տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և 
բուժման նպատակով. բժշկական զննում. 

խաղողագործության ոլորտում ծառայություններ. 
խորհրդատվություն խաղողագործության 
բնագավառում. տներ այցելող բուժքույրական 
խնամքի ծառայություններ. մազերը ոճավորելու 
սարքերի վարձույթ. բույսերի աճեցում:

____________________

(210) 20201569
(220) 18.08.2020
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
39/40, AM 
(540) 

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

____________________

(210) 20201570
(220) 19.08.2020
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի 

փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ:

____________________
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(210) 20201572
(220) 19.08.2020
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20201575
(220) 19.08.2020
(730) Կարեն Սամվելի Ասոյան, Երևան, 
Ֆանարջյան 37/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն:

____________________

(210) 20201577
(220) 19.08.2020
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 

ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրան-
սպորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
Էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. 
ճառագայթաչափներ. գումարման սարքեր. 
գազախտաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթուղային ուղեփոխ սլաքների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. 
էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի 
բաղադրության անալիզի ապարատներ. 
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վթարային ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. 
շարժաքանոններ. սննդամթերքի և կերերի 
անալիզի սարքեր. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. վառոցքի 
համակարգերի մարտկոցներ. բարձրաչափներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից 
պաշտպանող հագուստ ասբեստե 
գործվածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. 
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային 
մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական 
գործիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. 
ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. ժետոնով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. 
տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի 
անվադողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. 
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 ավտոմատներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. 

Մակրոոսպնյակներ հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. Սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային 
սարքավորանք ծակոտաքարտերի 
օգտագործմամբ. էլեկտրական մալուխների 
պարուտակներ. շրջանակներ 
դիապոզիտիվների (թափանցապատկերների) 
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). 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. 
լուսաազդանշային (առկայծումային) 
ապարատներ. ազդանշանային զանգեր. 
մանրադիտակների առարկայական 
ապակիների պատյաններ. էլեկտրական 
կոլեկտորներ. արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ. փակ անջատիչներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային 
խոշորացույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. 
մետրոնոմներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական 
մայրուղիներ. էլեկտրական շղթայի 
գործարկիչներ. գծային միացիչներ 
(էլեկտրականություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. 
նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրական 
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կարգավորող սարքեր. հսկողության 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
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. 
սահմանափակիչներ (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. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). 
դիասկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ 
կառավարակետեր (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. 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական 
ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ. 
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր. 
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). 
էրգաչափներ. նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. 
ցուցիչներ. բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական 
ապարատների և լուսանկարչական 
պարագաների հատուկ պատյաններ. 
ապարատուրա անալիզների համար, 
բացառությամբ բժշկականի. բեկումաչափներ. 
լուսակայացույցներ (լուսավորվածության 
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 
փրկարարական 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 
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նպատակների համար. գազաանալիզարարներ. 
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) 
լուսատպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). հոլոգրամներ. խոնավաչափներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղեր. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
պարուտակներ. փրկարարական 
սարքավորումներ. հրշեջ ծայրապանակներ. 
հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ պոմպեր. 
թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. քանակի 
ցուցիչներ. վակուումաչափներ. արագաչափներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր 
(էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). իոնարարներ, 
բացառությամբ օդը մշակելու համար 
օգտագործվողների. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). 
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը 
շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. 
կաթնախտաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր 
լուսանկարչական 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, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. 
քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներլուսահեռագրական ապարատներ. 
ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
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լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). 
մակերեսաչափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային 
կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան 
ճառագայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան 
ճառագայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային 
ապարատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. ջերմաչափներ, 
բացառությամբ բժշկական ջերմաչափների. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. ռեոստատներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. 
շաքարաչափներ. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. 
մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի 
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվության 
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման 
էլեկտրադինամիկական ապարատուրա. 

տրանսպորտային միջոցների կառավարման 
կամ ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ.  
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածադիտական ապարատներ. 
նվագարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ 
(դարձաչափներ). պարուրակային 
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր 
(ապարատներ). հեռուստացույցներ. 
հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. 
հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ժամանակը 
գրանցող սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ 
գործիքներ). թերմոստատներ 
փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչներ. 
նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. 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 
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 
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ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ) կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. 
դրամարկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների 
պատյաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
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 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). 
խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (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 ավտոմատ հերթափոխությամբ 
համակարգիչների համար. ծնկակալներ 
բանվորների համար. լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսական ժապավենի բլոկներ 
համակարգիչների համար. միկրոպրոցեսորներ. 
մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «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 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). ծխի դետեկտորներ. Տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. 
պարկուճային նվագարկիչներ. 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. սկավառակակիրներ 
համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր 
լույսի կետային աղբյուրների մոնտաժման 
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. 
ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. 
հակահրդեհային պաշտպանիչ ծածկոցներ. 
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բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). սմարթ-
քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
չափագդալներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
հայտարարությունների 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 քարթրիջներ. տեսաէկրաններ. 
տեսահեռախոսներ. սպորտային ակնոցներ. 
քթասեղմիչներ լողորդների և սուզորդների 
համար. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. էլեկտրոնային 
ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համակարգչային ներբեռնվող 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 (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչներ. 
բանկոմատներ. լուսացույցներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 

ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. 
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ներբեռնվող հնչյունային 
ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. 
տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. պետրիի բաժակներ. 
պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ 
լսա-տեսասարքեր 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. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
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հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
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. 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. 
արհեստական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական 
T – աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 

քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(ԱԹՕ). Համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. 
հեռահաղորդակցային 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. վարսահարդարների համար 
մանեկեն-գլուխներ (ուսումնական սարքեր). 
սարքեր վիրտուալ ստեղնաշարերի նախագծման 
համար. փրկարարական ծածկոցներ. 
փրկանավակներ. նանոմասնիկների չափերի 
վերլուծիչներ. բարձիկներ ականջակալների 
համար. վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. 
գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին կից 
սարքեր). բջջային հեռախոսների համար 
բեռնվող զգայապատկերներ. 
հեռաներկայության ռոբոտներ. 
օդակարգավորման թվային թերմոստատներ. 
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական 
լուսարձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). քվանտային 
կետերով լուսարձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ). 
աստիճանավորված կաթոցիչներ, 
բացառությամբ բժշկական կամ կենցաղային 
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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 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. 
գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ 
գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, 
թղթապանակներ (գրասենյակային). 
պնակիտներ գրելու համար. գրիֆելներ. 
նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ. հաշվողական 
աղյուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի 
վիմագրական ստեղծագործություններ. 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
մատիտներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. 
ատլասներ (քարտեզագրքեր). օղակներով 
թղթապանակներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. 
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադիտակով 
ուսումնասիրելու համար (ուսուցողական 
նյութեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավենների 
կոճեր. ապարանջաններ գրենական 
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
գրասենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի 

թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). 
զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. ծակոտված 
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական 
հաստոցների համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների 
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. 
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գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով 
ժապավեններ. թանաքամաններ. 
գրասենյակային հարմարանքներ ծրարները 
կնքելու համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ, 
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե 
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. 
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ 
մակերևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 

գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչներ. 
յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). 
թղթագրենական ապրանքներ. 
մագաղաթաթուղթ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային). ինքնահոս գրիչներ. 
տրաֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. 
թուղթ ռենտգենյան նկարների համար. 
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գործված պաստառ փաստաթղթերը 
վերարտադրող մեքենաներում ներկովպատելու 
համար. գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական). 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. 
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
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բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. գրամեքենաների 
ստեղներ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. 
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի 
շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. գրասենյակային 
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից. թղթե 
կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների 
և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր 
(գրասենյակային). պղպջակավոր 
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ 
(գրասենյակային պարագաներ). սոսինձներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թուղթ կտրելու 
դանակներ (նամակ բացելու). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 

մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. գծագրական 
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական 
T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենական 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաքային պարագաներ. 
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի 
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ 
տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր 
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). ոչ 
էլեկտրական կրեդիտային տպված քարտեր. 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար. ջնջոցներ 
գրատախտակի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
արդուզարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ 
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թղթադրամների համար. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. Տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասենյակային 
պիտույքներ]. ոլորակներ անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
[գրասենյակային պիտույքներ]. տրաֆարետներ 
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման 
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ. 
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների 
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե 
հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ 
մաքրելու համար. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների 

ծառայություններ. առևտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնակազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մեքենագրման 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների 
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ.հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
Մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն 
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գործարարության ասպարեզում. տնտեսա-
կան կանխատեսում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 

համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. 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 
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նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակնեով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. 
ֆինանսական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցան 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 

կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր.

դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 
քարշակում վնասվածքի դեպքում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. փոխադրումներ 
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. 
փաթեթավորված բեռների առաքում. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների կշռաբաշխում. 
բեռնաթափման աշխատանքներ. ապրանքների 
առաքում. ապրանքների պահպանություն. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային ծառայություններ. 
քարշակում. բեռների առաքում. միջնորդություն 
փոխադրումների դեպքում. սուրհանդակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն 
փոխադրումների հարցերով. ապրանքների 
փաթեթավորում. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
տրակտորների վարձույթ. երկրորդային 
հումքի հավաքում (տրանսպորտ). ուղեբեռի 
պահեստավորման ծառայություններ.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների 
սպիտակեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. 
Բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
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գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. 
դերձակների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման 
ծառայություններ. մանածագործական իրերի 
ներկում. գործվածքների, մանածագործական 
իրերի մշակում. մանածագործական իրերի 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
գործվածքների ներկում. թղթի մշակում. 
ապակեգործական աշխատանքներ. 
ասեղնագործում. կաշվի մշակում. ապակիների 
ներկում մակերևութային ծածկապատմամբ. 
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացում. 
անտառանյութի հատում և մասնատում. աղբի և 
թափոնների կրկնական մշակում. գործվածքների 
նստեցում. մորթիների փայլեցում. մորթիների 
կոկում. մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում(վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 

թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների 
երանգավորում. երրորդ անձանց համար 3D 
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում 
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրություն 
ըստ պատվերի. 

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահագործման նպատակով. 
ճարտարապետական ծառայություններ. 
հետազոտություններ մանրէաբանության 
բնագավառում. ծառայություններ քիմիայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ 
կոսմետոլոգիայի բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական 
հետազննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. 
մանածագործական արտադրանքի 
փորձարկումներ. երկրաբանական 
հետախուզում. հետազոտություններ 
երկրաբանության բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահովման 
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արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հետազոտություններ 
կենսաբանության բնագավառում. 
քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ճարտարագիտական փորձաքննություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 

ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների 
հոսթինգ. կլինիկական փորձարկումներ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. Համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «Ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն 
համացանցային անվտանգության 
հարցերով. խորհրդատվություն տվյալների 
անվտանգության հարցերով. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
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համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. 
այցեքարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ 
բնական աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ 
շինարարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում. 
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20201578
(220) 20.08.2020
(730) «Արգավանդ կահույք» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրանիկի 129/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. արծաթազօծված ապակի 

(հայելիներ), պահարաններ, պահարաններ 
դեղերի համար, բամբուկե իրեր, նստարաններ 
(կահույք), ճաղափակոցներ երեխաների համար, 
օրորոցներ, դարակներ գրադարանների 
համար, փայտե մահճակալներ, երիզներ 
փայտից, երիզներ փայտից, երիզներ 
փայտից, գրասենյակային կահույք, 
զգեստների կանգնակներ (կիսանդրիներ), 
կահավորանք (կահույք), քարտադարաններ 
(կահույք), պահարաններ փաստաթղթերի 
համար, բուխարու էկրաններ (կահույք), 
աթոռներ, պառկելաթոռներ, գլխակալներ 
(կահույք), դարակներ բոլորագլխարկների 
համար, կախարաններ հագուստի 
համար, դարակներ քարտարանների 
պահարանների համար, բազկաթոռներ, 

կոմոդներ, վաճառասեղաններ, սեղաններ, 
անկողնային պարագաներ, բացառությամբ 
սպիտակեղենի, բազմոցի բարձեր, 
ներքնակներ, կախիչների ոչ մետաղական 
կեռիկներ հագուստի համար, սպասարկման 
սեղաններ, սեղաններ նկարելու, գծագրելու 
համար, բազմոցներ, փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր, դպրոցական 
կահույք, սեղաններ գրամեքենաների համար, 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար, բռնիչներ 
վարագույրների համար, բացառությամբ 
մանածագործականի, մահճակալներ, ձողիկներ 
աստիճանների վրա գորգերն ամրացնելու 
համար, դարակներ (կահույք), ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար, 
ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
կահույքի համար, տակդիրներ ծաղկամանների 
համար, անվիկներ վարագույրների 
համար, պահարաններ սննդամթերքի 
համար, ոչ մետաղական օժանդակ 
պարագաներ պատուհանների համար, 
ոչ մետաղական օժանդակ պարագաներ 
մահճակալների համար, ոչ մետաղական 
օժանդակ պարագաներ դռների համար, 
Հանդերձարաններ (զգեստապահարաններ), 
մետաղական կահույք, դարակներ ամսագրերի 
համար, լվացարանների սեղաններ (կահույք), 
հիվանդանոցային մահճակալներ, ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար, 
ոչ մետաղական մղլակներ, ամբիոնասեղաններ, 
հագուստի կախիչներ (կահույք), ոչ մետաղական 
ձեռնասանդուղքներ, կահույքի փայտե 
միջնապատեր, ոչ մետաղական անիվներ 
կահույքի համար, նոտակալներ, բարձեր, փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի, ծղոտե 
ներքնակներ, կանգնակներ հովանոցների 
համար, շիրմաներ (կահույք), ոչ մետաղական 
կեռիկներ հագուստի համար, սեղաներեսներ, 
դռներ կահույքի համար, ուղղորդիչներ 
վարագույրների համար, դարակներ կահույքի 
համար, պլաստմասսայե եզրեր կահույքի 
համար, վարագույրների քիվեր, կեռիկներ 
վարագույրների համար, սեկրետերներ, 
մետաղական նստոցներ, ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ), թիկնաթոռներ, մահճակալների 
հիմքեր, մետաղական սեղաններ, արդուզարդի 
սեղաններ, պահպանման դարակներ, 
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գզրոցներ, հայելիներ, բացովի թեթև 
բազկաթոռներ, գլանաձև հենարաններ 
բարձերի համար, պատվանդաններ 
(կահույք), բանալիներ կախելու տախտակներ, 
պահարաններ ամանեղենի համար, հյուսածո 
իրեր, ցուցապահարաններ (կահույք), բազմոցի 
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի, 
փչովի ներքնակներ, բացառությամբ 
բժշկականի, կանգնակներ հաշվիչ մեքենաների 
համար, սպասարկման անվավոր սեղաններ 
(կահույք), աթոռակներ, սայլակներ (կահույք), 
բարձր աթոռներ մանկիկների համար, 
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ, 
անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների 
համար (կահույք), դրոցներ գրքերի համար 
(կահույք), պատին ամրացրած սեղաններ 
երեխաներին բարուրելու համար, առանձին 
կանգնող միջնապատեր (կահույք), առանձին 
կանգնող միջնապատեր (կահույք), 
ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար, 
դարակաշարեր, բարձակներ (կահույք), 
գրապահարաններ, հատակադիր կախիչներ 
կոստյումների համար, հատակադիր 
կախիչներ կոստյումների համար, մանկական 
մահճակալներ, նորածիններին տեղափոխելու 
կողովներ, զգեստապահարաններ, աթոռակներ 
ոտքերի համար, աթոռակներ ոտքերի համար, 
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար, ծնկներին 
դրվող փոքրիկ գրասեղաններ, դյուրակիր 
գրասեղաններ, լվացարանային պահարաններ 
(կահույք)

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
սրահների ծառայություններ, մասնավորապես` 
կահույքի և հարակից պարագաների համար 
նախատեսվածների:

____________________

(210) 20201580
(220) 20.08.2020
(730) Արմեն Իվանյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Խորենացի 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ. սուրճ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. լուծվող սուրճ. սուրճի լցված 
պարկուճներ:

____________________

(210) 20201581
(220) 20.08.2020
(730) Արմեն Իվանյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Խորենացի 20, AM 
(540) 

(511) 
դա 29. թան.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային 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:

____________________
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(210) 20201584
(220) 20.08.2020
(730) Արազ Բաղդասարյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական դիմակներ. 

համպար (պարֆյումերիա). կոսմետիկական 
հավաքածուներ.  կոսմետիկական միջոցներ. 
կենցաղային հակաստատիկ. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. յուղեր, որոնք ծառայում են 
որպես մաքրող միջոցներ. պարֆյումերային 
արտադրանք. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերտիչներ:

____________________

(210) 20201616
(220) 25.08.2020
(730) «ՕԿՏՕ 8» ՍՊԸ, Երևան, Արզումանյան 
30, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում և լվացում.
դաս 43. արագ սննդի կետերի 

ծառայություններ: 
____________________

(210) 20201588
(220) 20.08.2020
(730) «Տեր - Օհանյան» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, Օհանավան փ. 1/68, 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. 
շաքարապատ 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 
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սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ. 
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի 
հյութեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստներ 
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ. 
մարգարին. մարմելադ, բացի հրուշակեղենից. 
սննդային ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. 
անկենդան միդիաներ. 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. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած 
սերուցք. խոզի միս. ուտելի թռչնի բներ. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. 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. հումուս. պահածոյացված 

ծովային ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի 
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. 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. խտացրած կաթ. թթվասեր. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած 
կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածուկ. 
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի. շաքարապատված 
ընկույզներ. բուրավետացրված ընկույզներ. 
մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. գուակամոլե. 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. ուտելի մրջյունների թրթուրներ, 
պատրաստված. 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). 
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կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր]. 
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով 
տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. մրգային 
խտածոներ սնունդ պատրաստելու համար. 
հացին քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. 
ագար-ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ:

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ), գարեջուր, 
ածիկի գարեջուր, գարեջրի քաղցու, 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ, 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ, 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար,  բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, ոչ ալկոհոլային 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 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, չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
շենդի:

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, շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20201589
(220) 20.08.2020
(730) «Գործարար մարդկանց միջազգային 
ընկերակցություն» ՀԿ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
12, բն. 42, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդային նյութերի տարածում, 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ, խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով, խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնա կազմը 
կառավարելու հարցերով, խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով, 
ապրանքների ցուցադրում,գովազդային 
նյութերի առաքում, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում, գովազդային 
նյութերի նորացում,նմուշների տարածում, 
գործարարության արդյունավետության 
փորձա քննական ծառայություններ, 
աճուրդային վաճառք, շուկայի ուսումնա-
սիրություն, հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում, գովազդային 
նյութերի վարձույթ, խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով, 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
գովազդ,ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում, 
գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ, գործարարության 
կառավարման խորհրդատվական 
ծառայություններ, շուկայագիտական 

(մարքե թինգային) հետազոտություններ, 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով, գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում, 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում, երաշխավորների 
որոնում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
տեղեկատվության տրամադրում գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում, 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար, գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում, արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար, տեղեկատվական ցանկի կազմում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների 
և ֆինանսավորման կարիք ունեցող 
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես-ծառայություններ, հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար, շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ, թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում), գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում, 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք, 

դաս 36. միջնորդային գործունեություն, 
վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, բարեգործական 
միջոցների հավաքագրում, փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում, 
երաշխավորություն, դրամահավաքների 
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կազմակերպում, փոխառությունների 
տրամադրում (ֆինանսավորում), ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք), խնամակալական ծառայություններ, 
ֆինանսավորում, ֆինանսական կառավարում, 
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց, 
անշարժ գույքի կառավարում, բնակելի 
ֆոնդի կառավարում, հիփոթեքային վարկեր, 
ֆինանսական վարձակալություն, ֆինանսական 
վերլուծություն, հնարժեք իրերի գնահատում, 
արվեստի ստեղծագործությունների 
գնահատում, խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով, ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում, թանկարժեք իրերի գնահատում, 
արժեթղթերի թողարկում, արժեքավոր իրերի 
պահպանություն, վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում, միջնորդային 
ծառայություններ, շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում, 
փոխհատուցման վճարների ֆինանսական 
կառավարում այլ անձանց համար, 
հիմնադրամների տեղաբաշխում, ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ,
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), հեռակա 
ուսուցում, կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ, ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի, գրքերի 
հրատարակում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, թատերական 
ներկայացումներ, շոուների արտադրություն, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն), կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում, կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և 
անցկացում, կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում, կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում 

և անցկացում, վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում), 
կրոնական կրթություն, մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), թարգմանիչների 
ծառայություններ, համերգների կազմակերպում 
և անցկացում, մասնագիտական 
վերապատրաստում, կրթական ոչ 
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում,հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ,

դաս 45. կրոնական հավաքների 
կազմակերպում, միջնորդություն վեճերը 
լուծելու հարցում, միջնորդություն վեճերը 
լուծելու հարցում, թաղման արարողությունների 
անցկացում, կրոնական 
ծիսակարգերի անցկացում, քաղաքական 
ժողովների կազմակերպում, հոգեբանական 
խորհրդատվություն ծանր կորստի դեպքերում:

____________________

(210) 20201590
(220) 20.08.2020
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. ոչ ալկոհոլային 
գարեջուր։

____________________

(210) 20201592
(220) 20.08.2020
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25ա, բն. 58, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ.  կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 

ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. տեքստի մշակում. 
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
առևտրական տոնավաճառների 
կազմակերպում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ապրանքների և ծառայությունների 
լիցենզիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
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հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. կորպորատիվ հաղորդա-
կցության ծառայություններ. առևտրային 
լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով:

____________________

(210) 20201594
(220) 20.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ճորճ 
Քահքեճյան Ժակի, Երևան, Զարոբյան փ., 
նկուղ 8/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

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

նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ. 
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի 
ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ. նարգիլեի 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20201595
(220) 21.08.2020
(730) Դիանա Համլետի Անտոնյան, Երևան, 
Նոր-Արեշ 42, շ. 2, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-

թյուններ, այդ թվում՝ դասապատրաստում, 
պար, մենթալ թվաբանություն, զարգացման 
կենտրոնի ծառայություն, մասնավորապես՝ 
ուսուցում և անձնական զարգացում:

____________________

(210) 20201599
(220) 21.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:  

____________________

(210) 20201600
(220) 21.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201601
(220) 21.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201603
(220) 21.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201604
(220) 21.08.2020
(730) «Յունիգրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ագարակ փ. 25, 9/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի 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. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201615
(220) 25.08.2020
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. ոչ ալկոհոլային 
գարեջուր։

Դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 
բացառությամբ գարեջրի։

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

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

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

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

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

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

 Նշված երկիրը գոյություն չունի


