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Տեղեկ:թյ:ններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20211040
(220) 11.05.2021
(730) Եգորով Դﬕտրի Իգորի, RU
(540)

(511)
դաս
33. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ). մրգեր պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս
35. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ.
ապրանքների
ցցադրմ.
նմշների
տարածմ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր
լրատվաﬕջոցներով. նմշների տարածմ:
____________________

(511)
դաս
33. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ). մրգեր պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս
35. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ.
ապրանքների
ցցադրմ.
նմշների
տարածմ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր
լրատվաﬕջոցներով. նմշների տարածմ:
____________________

(210) 20211039
(220) 11.05.2021
(730) Եգորով Դﬕտրի Իգորի, RU
(540)

(210) 20211041
(220) 11.05.2021
(730) Եգորով Դﬕտրի Իգորի, RU
(540)

(511)
դաս
33. թորման ﬕջոցով ստացված
ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և
սպիրտային ըմպելիքներ). մրգեր պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս
35. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ.
ապրանքների
ցցադրմ.
նմշների
տարածմ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր
լրատվաﬕջոցներով. նմշների տարածմ:
____________________
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(210) 20210796
(220) 14.04.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Սոնա
Կարապետյան Բորիսի, Երևան, Կենտրոն,
Ալիխանյան փկղ., տն 7/3, AM
(540)

(511)
դաս 30. թեյ:
____________________
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(511)
դաս
26. ժանյակներ. զարդաքղ և
ասեղնագործված իրեր. շքերիզային ժապավեններ և ժապավենակապեր. կոճակներ.
սեղմակոճակներ. կեռիկներ և ամրօղակներ.
գնդաս
եղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ. մազերի զարդեր. դնովի մազեր:
____________________

(210) 20210812
(220) 16.04.2021
(730) «Իվենթ-Յ» ՍՊԸ, Երևան, Պարյր
Սևակ 89, բն. 38, AM
(540)

(210) 20210797
(220) 15.04.2021
(730) «Լյքսետ» ՍՊԸ, Երևան 0049, Նորքի
8-րդ զանգվ., շրջադարձային 2, 32, AM
(540)

(511)
դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն.
դաս 25. մանկական հագստ:
____________________

(210) 20210811
(220) 16.04.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Այտա Սանդրյան
Նազարեթի, Երևան, Տիգրան Մեծ 59, բն. 62, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս
35. գովազդ. գործարարթյան
կառավարմ.
կազմակերպմ.
վարչարարթյն. գրասենյակային ծառայթյններ
(տարբեր ապրանքների հավաքմ երրորդ
անձանց համար, բացառթյամբ դրանց
փոխադրման և ապրանքների տեղադրմ
սպառողների կողﬕց դրանք սﬓասիրել
կամ ձեռք բերել հարմարավետթյան համար.
այդ ծառայթյնները կարող են մատցվել
մանրածախ և ﬔծածախ առևտրով զբաղվող
խանթների կողﬕց, առևտրի ավտոմատների
ﬕջոցով,
փոստային
պատվերների
կատալոգների ﬕջոցով կամ էլեկտրոնային
ﬕջոցներով, ինչպիսիք են՝ վեբ կայքերը կամ
հեռստախանթները):
____________________

(210) 20210822
(220) 19.04.2021
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ,
Հանրապետթյան 37, AM

Երևան

0010,
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(540)

(511)
դաս 29. տոմատի խյս. տոմատի մածկ:
____________________

(210) 20210843
(220) 21.04.2021
(730) ՋեյԷնԹի Սիսթըմզ, Ինք., US
(540)

(511)
դաս
9. սարքավորանք ամպային հաշվﬓերի համար. համակարգչային սարքավորանք
արհեստական
բանականթյան,
ﬔքենայական
սցման,
սցման
ալգորիթﬓերի և տվյալների վերլծթյան
համար. գրառված և ներբեռնվող ծրագրային
ապահովմ արհեստական բանականթյան,
ﬔքենայական
սցման,
սցման
ալգորիթﬓերի և տվյալների վերլծթյան
համար. ծրագրային ապահովմ ﬔքենայական
սցման ալգորիթﬓերի, խորը նեյրոնային
ցանցերի նախագծման և մշակման, տվյալների
վերլծթյան ﬔջ օգտագործել համար.
ծրագրային
ապահովման
գրադարաններ
սցման ալգորիթﬓերի և խորը նեյրոնային
ցանցերի նախագծման և մշակման ﬔջ
օգտագործել համար. ծրագրային ապահովման
գրադարաններ տվյալների վերլծթյան ﬔջ
օգտագործել համար. գրաֆիկայի ծրագրային
ապահովմ.
ծրագրային
սարքավարներ
(դրայվերներ).
բարձր
արտադրողական-
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թյամբ
համակարգչային
սարքավորանք
և ծրագրային ապահովմ. գրաֆիկական
պրոցեսորներ. համակարգչային գրաֆիկական
ﬕկրոսխեմաների հավաքածներ (չիպսետներ).
տեսանյթի
մշակման
բլոկներ.
ձայնի
մշակման բլոկներ. թվային ազդանշանների
մշակման պրոցեսորներ. համակարգչային
սարքավորանք և ծրագրեր՝ պատկերներ,
տեսանյթեր և տվյալներ նյթավորել
համար. գրաֆիկական քարտեր. սարքավորանք
պատկերներ
և
տվյալներ
գրառել,
փոխանցել, ստանալ և վերափոխել
համար.
համակարգչային
սարքավորանք
և ծրագրեր՝ անիմացիա և տեսանյթ
նյթավորել համար. սարքավորանք և
ծրագրային ապահովմ՝ բովանդակթյան,
պատկերների և տվյալների հոսքի փոխանցման
համար.
համակարգչային
սարքավորանք,
այն է՝ ներմծման բլոկներ, արտածման
բլոկներ,
հիշողթյան
կոնտրոլերներ,
համակարգիչներին կից սարքերի կոնտրոլերներ
և
գրաֆիկական
կոնտրոլերներ.
բարձր
արտադրողականթյամբ
համակարգչային
սարքավորանք՝ խաղեր խաղալ ընդլայնված
նակթյան
համար
մասնագիտացված
հատկանիշներով. ներբեռնվող և գրառված
խաղային
ծրագրային
ապահովմ.
հիշողթյան
սարքեր
համակարգիչների
համար. հիշողթյան քարտեր. հիշողթյան
բլոկների սալիկներ. հիշողթյան մոդլներ
համակարգիչների համար. էներգաանկախ
հիշողթյն
համակարգիչների
համար.
էլեկտրոնային
հիշողթյան
սարքեր.
գրաֆիկական հիշողթյան սարքեր. սերվերներ
համակարգչային ցանցի համար. սարքավորանք
ցանցային մատչման սերվերների համար.
ներբեռնվող և գրառված համակարգչային
ծրագրային ապահովմ մատչման սերվերների
հավելվածները վերահսկել և կառավարել
համար.
ներմծման
և
արտածման
հիﬓական համակարգի (BIOS) ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրային ապահովմ.
համակարգչային օպերացիոն համակարգի
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային ապահովմ. գրառված և ներբեռնվող համակարգչային
ծրագրային ապահովմ և ներկառցված
ծրագրային
ապահովմ՝
օպերացիոն
համակարգի
ծրագրերի
ներկառցված
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ծրագրային ապահովման համար. գրառված
և ներբեռնվող համակարգչային խաղային
ծրագրային
ապահովմ
և
համակարգչային
եռաչափ
գրաֆիկայի
ծրագրային
ապահովմ.
ներբեռնվող
ծրագրային
ապահովման գրադարաններ և էլեկտրոնային
տվյալների ֆայլեր՝ ինտեգրալ սխեմաների
և կիսահաղորդիչների նախագծման ﬔջ
օգտագործել
համար.
կիրառական
ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) ծրագրային
ապահովմ՝
պատկերի
նյթավորման,
պատկերի
վերափոխման
և
մշակման
համար.
համակարգչային
սարքավորանք.
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ.
ﬕկրոպրոցեսորներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվթյան
մշակման
կենտրոնական
բլոկներ).
ծրագրավորվող
պրոցեսորներ.
տպատախտակներ.
մայրական
սալիկներ.
գրաֆիկական սալիկներ. համակարգչային
աշխատակայաններ.
էլեկտրոնային
և
համակարգչային ցցասարքեր. էլեկտրոնային
և համակարգչային ներմծման և արտածման
սարքավորանք ﬔդիայի և համակարգչային
ցցասարքերի
համար.
համակարգչային
սերվերներ.
գերհամակարգիչներ.
բարձր
արտադրողականթյամբ համակարգիչներ.
դաս 42. տեխնիկական խորհրդատվական
ծառայթյններ տվյալների կենտրոնների
ճարտարապետթյան, հանրային և մասնավոր ամպային հաշվﬓերի լծﬓերի
և
ինտերնետային
տեխնոլոգիաների

ծառայթյնների գնահատման  իրականացման
ոլորտներմ.
համակարգչային
սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման
նախածգմ և մշակմ. համակարգչային
ծառայթյններ, այն է՝ մասնավոր և հանրային
ամպային
հաշվﬓերի
ﬕջավայրերի
ինտեգրմ.
վիրտալ
համակարգչային
համակարգերի,
գրաֆիկական
պրոցեսորներների
և
վիրտալ
համակարգչային
ﬕջավայրերի
տրամադրմ՝
հարթակներ
որպես ծառայթյնով ամպային հաշվﬓերի
ﬕջոցով. ամպային հաշվﬓեր՝ ﬔքենայական
սցման,
չափափոխելի
ﬔքենայական
սցման, տվյալների վերլծթյան ﬔջ
և խորը նեյրոնային ցանցերի մշակման
ﬔջ օգտագործել համար նախատեսված
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ծրագրային ապահովմով. ամպային հիմքով
համակարգչային ծառայթյնների մատցմ
ﬔքենայական
սցման,
արհեստական
բանականթյան, սցման ալգորիթﬓերի և
տվյալների վերլծթյան ոլորտմ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանմ. ամպային հիմքով
գերհամակարգչային ծառայթյններ՝ արհեստական
բանականթյան,
ﬔքենայական
սցման,
խոր
սցման,
բարձր
արտադրողականթյամբ
հաշվﬓերի,
բաշխված հաշվﬓերի, վիրտալացման,
վիճակագրական սցման և կանխատեսող
վերլծթյն ﬔջ օգտագործել համար
նախատեսված ծրագրային ապահովմով.
էլեկտրոնային և ինտերակտիվ մլտիﬔդիա
խաղերի
մշակման
ծառայթյններ.
պատկերի մշակման ծրագրային ապահովման
նախագծմ. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրմ
եռաչափ
տեսողականացման,
եռաչափ
մոդելավորման և եռաչափ նյթավորման
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրմ համակարգչի արտադրողականթյան
ընդլայնման համար, ինտեգրալ սխեմաների,
կիսահաղորդիչների, համակարգչային ﬕկրոսխեմաների հավաքածների (չիպսետներ) և
ﬕկրոպրոցեսորների գործարկման համար և
խաղային նպատակներով. չբեռնվող ծրագրային
ապահովման
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրմ
որպես
կիրառական
ծրագրավորման
ինտերֆեյսներ
(API)
օգտագործել համար. ծրագրային ապահովմ
որպես ծառայթյն, այն է՝ ամպային հիմքով
գերհամակարգչային և խաղային հարթակի
տրամադրմ։
____________________

(210) 20210844
(220) 21.04.2021
(730) ՋեյԷնԹի Սիսթըմզ, Ինք., US
(540)
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(511)
դաս 9. սարքավորանք ամպային հաշվմների համար. համակարգչային սարքավորանք
արհեստական բանականթյան, ﬔքենայական
սցման, սցման ալգորիթﬓերի և տվյալների վերլծթյան համար. գրառված և ներբեռնվող ծրագրային ապահովմ արհեստական
բանականթյան, ﬔքենայական սցման,
սցման ալգորիթﬓերի և տվյալների վերլծթյան համար. ծրագրային ապահովմ
ﬔքենայական սցման ալգորիթﬓերի, խորը
նեյրոնային ցանցերի նախագծման և մշակման,
տվյալների վերլծթյան ﬔջ օգտագործել
համար. ծրագրային ապահովման գրադարաններ սցման ալգորիթﬓերի և խորը նեյրոնային ցանցերի նախագծման և մշակման ﬔջ
օգտագործել համար. ծրագրային ապահովման գրադարաններ տվյալների վերլծթյան
ﬔջ օգտագործել համար. գրաֆիկայի ծրագրային ապահովմ. ծրագրային սարքավարներ
(դրայվերներ). բարձր արտադրողականթյամբ
համակարգչային սարքավորանք և ծրագրային ապահովմ. գրաֆիկական պրոցեսորներ.
համակարգչային գրաֆիկական ﬕկրոսխեմաների հավաքածներ (չիպսետներ). տեսանյթի
մշակման բլոկներ. ձայնի մշակման բլոկներ.
թվային ազդանշանների մշակման պրոցեսորներ. համակարգչային սարքավորանք և ծրագրեր՝ պատկերներ, տեսանյթեր և տվյալներ
նյթավորել համար. գրաֆիկական քարտեր.
սարքավորանք պատկերներ և տվյալներ գրառել, փոխանցել, ստանալ և վերափոխել համար. համակարգչային սարքավորանք
և ծրագրեր՝ անիմացիա և տեսանյթ նյթավորել համար. սարքավորանք և ծրագրային
ապահովմ՝ բովանդակթյան, պատկերների
և տվյալների հոսքի փոխանցման համար.
համակարգչային սարքավորանք, այն է՝ ներմծման բլոկներ, արտածման բլոկներ, հիշողթյան կոնտրոլերներ, համակարգիչներին
կից սարքերի կոնտրոլերներ և գրաֆիկական
կոնտրոլերներ. բարձր արտադրողականթյամբ համակարգչային սարքավորանք՝ խաղեր
խաղալ ընդլայնված նակթյան համար
մասնագիտացված հատկանիշներով. ներբեռնվող և գրառված խաղային ծրագրային ապահովմ. հիշողթյան սարքեր համակարգիչների
համար. հիշողթյան քարտեր. հիշողթյան
բլոկների սալիկներ. հիշողթյան մոդլներ
համակարգիչների համար. էներգաանկախ
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հիշողթյն համակարգիչների համար. էլեկտրոնային հիշողթյան սարքեր. գրաֆիկական
հիշողթյան սարքեր. սերվերներ համակարգչային ցանցի համար. սարքավորանք ցանցային
մատչման սերվերների համար. ներբեռնվող և
գրառված համակարգչային ծրագրային ապահովմ մատչման սերվերների հավելվածները
վերահսկել և կառավարել համար. ներմծման և արտածման հիﬓական համակարգի
(BIOS) ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային ապահովմ. համակարգչային օպերացիոն համակարգի գրառված և ներբեռնվող
ծրագրային ապահովմ. գրառված և ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային ապահովմ
և ներկառցված ծրագրային ապահովմ՝ օպերացիոն համակարգի ծրագրերի ներկառցված
ծրագրային ապահովման համար. գրառված և
ներբեռնվող համակարգչային խաղային ծրագրային ապահովմ և համակարգչային եռաչափ գրաֆիկայի ծրագրային ապահովմ.
ներբեռնվող ծրագրային ապահովման գրադարաններ և էլեկտրոնային տվյալների ֆայլեր՝
ինտեգրալ սխեմաների և կիսահաղորդիչների
նախագծման ﬔջ օգտագործել համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API)
ծրագրային ապահովմ՝ պատկերի նյթավորման, պատկերի վերափոխման և մշակման համար. համակարգչային սարքավորանք.
ինտեգրալ սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ.
ﬕկրոպրոցեսորներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվթյան մշակման կենտրոնական բլոկներ).
ծրագրավորվող պրոցեսորներ. տպատախտակներ. մայրական սալիկներ. գրաֆիկական
սալիկներ. համակարգչային աշխատակայաններ. էլեկտրոնային և համակարգչային ցցասարքեր. էլեկտրոնային և համակարգչային
ներմծման և արտածման սարքավորանք
ﬔդիայի և համակարգչային ցցասարքերի
համար. համակարգչային սերվերներ. գերհամակարգիչներ. բարձր արտադրողականթյամբ համակարգիչներ.
դաս
42. տեխնիկական խորհրդատվական ծառայթյններ տվյալների կենտրոնների
ճարտարապետթյան, հանրային և մասնավոր
ամպային հաշվﬓերի լծﬓերի և ինտերնետային տեխնոլոգիաների  ծառայթյնների
գնահատման  իրականացման ոլորտներմ.
համակարգչային սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման նախածգմ և մշակմ.
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համակարգչային ծառայթյններ, այն է՝
մասնավոր և հանրային ամպային հաշվմների ﬕջավայրերի ինտեգրմ. վիրտալ
համակարգչային համակարգերի, գրաֆիկական պրոցեսորներների և վիրտալ համակարգչային
ﬕջավայրերի
տրամադրմ՝
հարթակներ որպես ծառայթյնով ամպային
հաշվﬓերի ﬕջոցով. ամպային հաշվﬓեր՝
ﬔքենայական սցման, չափափոխելի ﬔքենայական սցման, տվյալների վերլծթյան
ﬔջ և խորը նեյրոնային ցանցերի մշակման
ﬔջ օգտագործել համար նախատեսված
ծրագրային ապահովմով. ամպային հիմքով
համակարգչային ծառայթյնների մատցմ ﬔքենայական սցման, արհեստական
բանականթյան, սցման ալգորիթﬓերի և
տվյալների վերլծթյան ոլորտմ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանմ. ամպային հիմքով
գերհամակարգչային ծառայթյններ՝ արհեստական
բանականթյան,
ﬔքենայական
սցման, խոր սցման, բարձր արտադրողականթյամբ հաշվﬓերի, բաշխված հաշվﬓերի, վիրտալացման, վիճակագրական
սցման և կանխատեսող վերլծթյն
ﬔջ օգտագործել համար նախատեսված
ծրագրային ապահովմով. էլեկտրոնային և
ինտերակտիվ մլտիﬔդիա խաղերի մշակման ծառայթյններ. պատկերի մշակման
ծրագրային ապահովման նախագծմ. չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր օգտագործման տրամադրմ եռաչափ
տեսողականացման, եռաչափ մոդելավորման
և եռաչափ նյթավորման համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրմ համակարգչի
արտադրողականթյան ընդլայնման համար,
ինտեգրալ սխեմաների, կիսահաղորդիչների,
համակարգչային ﬕկրոսխեմաների հավաքածների (չիպսետներ) և ﬕկրոպրոցեսորների
գործարկման համար և խաղային նպատակներով. չբեռնվող ծրագրային ապահովման ժամանակավոր օգտագործման տրամադրմ որպես
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյսներ
(API) օգտագործել համար. ծրագրային ապահովմ որպես ծառայթյն, այն է՝ ամպային
հիմքով գերհամակարգչային և խաղային հարթակի տրամադրմ։
____________________
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(210) 20210856
(220) 22.04.2021
(730) «Քարթվելի» Լթդ, GE
(540)

(511)
դաս
33. ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի
գարեջրից:
____________________

(210) 20210864
(220) 22.04.2021
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյ Ջերսի նահանգի
կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս 5. կարիեսի դեմ ֆտորիդով բժշկական
ﬕջոցներ ատաﬕ խոռոչի խնամքի համար։
____________________

(210) 20210867
(220) 23.04.2021
(730) «21 պրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան 0034,
Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Շերաﬕ 95,
բն. 21, AM
(540)

(511)
դաս
41. զվարճթյնների ծառայթյններ.
մրցյթների
կազմակերպմ
(սﬓական կամ զվարճալի). ձայնագրթյնների վարձակալթյն. վարյետեների
ներկայացﬓեր երաժշտասրահների ներկայացﬓեր. նվագախմբերի ծառայթյններ.
շոների արտադրթյն. ակմբների ծառայթյններ (զվարճթյն կամ կրթթյն).
դիսկոտեկների ծառայթյններ. զվարճթյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ. ժամանցային հանդիպﬓերի
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ծրագրերի կազմմ. գործնական հմտթյնների սցմ (ցցադրթյն). վարպետաց
դաս երի կազմակերպմ և անցկացմ (սցմ).
գեղեցկթյան մրցյթների կազմակերպմ. պարահանդեսների կազմակերպմ.
կարաոկե ծառայթյններ. երաժշտթյան
ստեղծագործմ. տեսագրմ. ﬕկրոֆիլﬔրի
ստեղծմ. հաﬔրգների կազմակերպմ և
անցկացմ. նորաձևթյան ցցադրթյան
կազմակերպմ ժամանցի նպատակով. երաժշտական արտադրանքի թողարկմ. ոչ բեռնելի
երաժշտթյան առցանց տրամադրմ. ոչ բեռնելի տեսանյթերի առցանց տրամադրմ.
երգահանների ծառայթյններ. զգեստավորված դիմակահանդեսների կազմակերպմ
զվարճթյնների համար. նո հաի փոխանցմ (սցմ). օգտագործողների կարծիքների
տրամադրմ զվարճանքի կամ մշակթային
նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ զվարճթյնների կամ
մշակթային նպատակներով:
____________________

(210) 20210876
(220) 23.04.2021
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստգման), փրկթյան և սցման սարքեր և գործիքներ.
էլեկտրականթյան հաղորդման, ﬕացման,
փոխակերպման, կտակման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
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տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների ﬔխանիզﬓեր. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ ﬔքենաներ,
տեղեկատվթյան մշակման սարքավորﬓեր
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան ասպարեզմ. վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան ասպարեզմ. գրասենյակային ծառայթյններ։
____________________

(210) 20210877
(220) 23.04.2021
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս
35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
ասպարեզմ.
վարչարարական
գործնեթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. գրասենյակային
ծառայթյններ։
____________________

(210) 20210878
(220) 23.04.2021
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս 36. էլեկտրոնային դրամապանակներով
վճարման ծառայթյններ.
էլեկտրոնային
վճարման ծառայթյններ. էլեկտրոնային
առևտրի վճարման ծառայթյններ. համաշ-
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խարհային համակարգչային ցանցի ﬕջոցով
ապրանքների և ծառայթյնների գնﬓերի
դիմաց վճարﬓերի էլեկտրոնային մշակմ։
____________________

(210) 20210978
(220) 04.05.2021
(730) Վեթեﬔնթս գրփ ԱԳ, CH
(540)

(511)
դաս 25. հագստ. շապիկներ (բլզներ).
շրջազգեստներ. սվիտերներ, պլովերներ.
վերարկներ, մանտո. բաճկոններ (հագստ),
պիջակներ,
ժակետներ.
կոստյﬓեր.
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. գլխարկներ.
բոլորագլխարկներ. գլխանոցներ (հագստ).
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. շարֆ, կաշնե,
վզնոց. ձեռնոցներ (հագստ). կոշիկներ.
երկարաճիտ կոշիկներ. գոտիներ (հագստ).
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. վարտիքներ,
փոխաններ. տաբատներ. բլզներ. զգեստներ:
____________________

(210) 20210993
(220) 05.05.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM
(540)
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(511)
դաս
43. զբոսաշրջիկների համար
տների
ծառայթյններ,
հյրանոցների
ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211009
(220) 06.05.2021
(730) Գին-կոնյակի տն «Շահնազարյան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM
(540)

(511)
դաս
33. ալկոհոլային խﬕչքներ
բացառթյամբ գարեջրի, այն է՝ գինիներ,
լիկլորային գինիներ, ալկոհոլային սիդրեր,
տանձօղի, լիկհորներ, սպիրտային ըմպելիքներ,
սպիրտային
բնահյթեր
(էսենցիաներ),
ալկոհոլային
մրգային
լծամզքներ
(էքստրակտներ), դառը թրմօղիներ. ալկոհոլային
բաղադրթյններ ըմպելիքներ պատրաստել
համար:
____________________

(210) 20211050
(220) 13.05.2021
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստկներ
և այլ նյթեր լվացքի համար. պատրաստկներ
մաքրման,
ողորկման,
ճարպազերծման
և
հղկամշակման
համար.
օճառներ.
հոտազերծիչներ մարդ համար և արդզարդի
ﬕջոցներ
քրտնել
դեմ
(արդզարդի
պարագաներ).
պատրաստկներ
ձեռքի
և մարﬓի խնամքի համար, այդ թվմ՝
պատրաստկներ լոգանքի համար, մարﬓի
լոսյոններ, ժելեր լոգանքի և վաննաների
համար, փրփրներ վաննաների համար,
հեղկացիրներ մարﬓի համար:
____________________

(210) 20211099
(220) 18.05.2021
(730) «Այ-Թի լոջիք տեք» ՍՊԸ, Երևան 0065,
Տիչինայի 29/4, AM
(540)

(511)
դաս
9. գիտական, հետազոտական,
նավագնացական,
եկրաբաշխական,
լսանկարչական, կինոնկարահանման, տեսալսողական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկման, զննման, փրկարարական և սցման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականթյան
բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ
վերահսկման, հաղորդման, ﬕացման, փոխակերպման, կտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվթյան
գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ
մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված
և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային ապահովմ, թվային կամ
անալոգային տեղեկատվթյան գրառման և
պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ. կանխավճարով աշխատող ապարատների ﬔխանիզﬓեր.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ սարքեր. համակարգիչներ և համակարգիչներին կից սարքեր. սզազգեստներ,
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ջրասզակների դիմապանակներ, ականջի
ներդրակներ ջրասզակների համար, քթասեղﬕչներ ջրասզակների և լողորդների համար,
ջրասզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի համար. կրակմարիչներ.
դաս
42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայթյններ և դրանց հետ կապված
հետազոտթյններ և մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓերի, արդյնաբերական
հետազոտթյնների և արդյնաբերական
դիզայնի ծառայթյններ. որակի հսկողթյան
և նյնականացման ծառայթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրային ապահովման նախագծմ և մշակմ:
____________________

(210) 20211134
(220) 20.05.2021
(730) Բաքսթեր Ինթրնեշնլ Ինք., US
(540)

(511)
դաս 5. սննդային  սննդարար պատրաստկներ և նյթեր պարէնտերալ (ներերակային
կամ ներորովայնային) և էնտերալ ներմծման
համար, խաղողաշաքարի (գլյկոզայի) և
աﬕնաթթների
համակցված
լծյթներ
մանկաբժթյան ﬔջ օգտագործման համար.
դաս 10. ներերակային ներմծման բազմախցավոր տոպրակներ, որոնք պարնակմ
են
պարէնտերալ
(ներերակային
կամ
ներորովայնային) և էնտերալ ներմծման համար
սննդային  սննդարար պատրաստկներ և
նյթեր, ինչպես նաև մանկաբժթյան ﬔջ
օգտագործվող՝ խաղողաշաքարի (գլյկոզայի)
և աﬕնաթթների համակցված լծյթներ։
____________________

(210) 20211141
(220) 20.05.2021
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(730) Գևորգ Արսմյան, Երևան,
պետթյան փող., շ. 71, բն. 29, AM
(540)

Հանրա-

(511)
դաս 29. մսի. ձկան. մրգերի և բանջարեղենի հիմքով սննդամթերք. կաթի հիմքով
արտադրանքներ և կաթի փոխարինիչներ.
ընդեղեն. սերﬔր. ձ.
դաս
30. սրճի. կակաոյի. շոկոլադի.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկ.
բրինձ. մակարոնեղեն. լապշա. ալյր և
հացահատիկային մթերք. հաց. հրշակեղեն.
քաղցրավենիք. տորթ. խմորեղեն. կրասան.
շոկոլադ. պաղպաղակ. շաքար. ﬔղր. սոսներ
և հաﬔմնքներ. պիցա. սենդվիչներ.
դաս
32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
էներգետիկ ըմպելիքներ. գարեջր. հանքային
և գազավորված ջրեր. մրգային ըմպելիքներ.
օշարակ.
դաս 33. գինի. լիկյոր. սիդեր. օղի. ջին.
վիսկի. բրենդի. ռոմ.
դաս
43. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. սրճարանների. նախաճաշարանների.
ճաշարանների.
հյրանոցների.
ռեստորանների. խորտկարանների ծառայթյններ. տորթերի ձևավորմ:
____________________

(210) 20211142
(220) 20.05.2021
(730) Գևորգ Արամյան, Երևան,
պետթյան փող., շ. 71, բն. 29, AM
(540)
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(511)
դաս 29. մսի. ձկան. մրգերի և բանջարեղենի
հիմքով
սննդամթերք.
կաթի
հիմքով
արտադրանքներ և կաթի փոխարինիչներ.
ընդեղեն. սերﬔր. ձ.
դաս
30. սրճի. կակաոյի. շոկոլադի.
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկ.
բրինձ. մակարոնեղեն. լապշա. ալյր և
հացահատիկային մթերք. հաց. հրշակեղեն.
քաղցրավենիք. տորթ. խմորեղեն. կրասան.
շոկոլադ. պաղպաղակ. շաքար. ﬔղր. սոսներ
և հաﬔմնքներ. պիցա. սենդվիչներ.
դաս
32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
էներգետիկ ըմպելիքներ. գարեջր. հանքային
և գազավորված ջրեր. մրգային ըմպելիքներ.
օշարակ.
դաս 33. գինի. լիկյոր. սիդեր. օղի. ջին.
վիսկի. բրենդի. ռոմ.
դաս
43. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. սրճարանների. նախաճաշարանների. ճաշարանների. հյրանոցների. ռեստորանների. խորտկարանների ծառայթյններ.
տորթերի ձևավորմ:
____________________

(210) 20211149
(220) 21.05.2021
(730) «Գրին օպշոն» ՍՊԸ,
Թմանյան 12, բն. 38, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան,

Հանրա(511)
դաս
11. լսավորման, ջեռցման,
հովացման, շոգ արտադրման սննդամթերքի
ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր
և
տեղակայանքներ:
____________________
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(210) 20211150
(220) 21.05.2021
(730) «Գրին օպշոն» ՍՊԸ,
Թմանյան 12, բն. 38, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան,

(511)
դաս
11. լսավորման, ջեռցման,
հովացման,
շոգ
արտադրման
սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և
սանիտարատեխնիկական
սարքեր
և
տեղակայանքներ:
____________________

(210) 20211158
(220) 24.05.2021
(730) ՖԿՊ Սոյզպլոդոիմպորտ, RU
(540)

(511)
դաս 33. օղի:
____________________
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մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգել համար. հեծանիﬖերի անվախցեր.
մոտոցիկլետների անվախցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
դողերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտյքների հավաքակազﬔր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվահեցեր.
թամբերի պատյաններ հեծանիﬖերի համար.
թամբերի
պատյաններ
մոտոցիկլետների
համար.
անվտանգթյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
համար.
արգելակային
սեգﬔնտներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ﬔղﬕչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահկների համար. անվադողերի բթակներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը վերականգնել համար. թրթրներ
(թրթրային ժապավեններ) տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. անխց դողեր հեծանիﬖերի
համար. անխց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ. դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի համար:
____________________

(210) 20211176
(220) 27.05.2021
(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն
Հոմ Լիﬕթիդ, GB
(540)

(210) 20211170
(220) 26.05.2021
(730) Հանքք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(540)
(511)
դաս
12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիﬖերի դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիﬖերի պատյաններ. դողեր
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստկներ.
պատրաստկներ զգարանները մաքրել
համար.
ﬕջոցներ
զգարանակոնքերի
մաքրման համար. մաքրման, ողորկման,
ճարպազերծման
կամ
հղկամշակման
պատրաստկներ. պատրաստկներ խողովակները և լվացարանները մաքրել համար.
լվացող ﬕջոցներ. բազմաֆնկցիոնալ մաքրող
ﬕջոցներ. կիրը, ժանգը, հետքերը և ճարպերը
հեռացնող
ﬕջոցներ.
կիրը
հեռացնել
կենցաղային
ﬕջոցներ
և
կենցաղային
հակադիրտեր. մաքրող ﬕջոցներ, որոնք
կանխմ են հետքերի և կրի առաջացմը.
դաս 5. ախտահանիչ ﬕջոցներ. ախտահանող
պատրաստկներ.
ախտահանիչ
լծյթներ մակերեսները մաքրել համար.
ախտահանիչ ﬕջոցներ կենցաղային կամ
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ
նյթեր
և
ախտահանիչ
հատկանիշներով պատրաստկներ. հակամանրէային
պատրաստկներ. օդի թարմացման կամ օդի
մաքրման պատրաստկներ կամ նյթեր.
ֆնգիցիդներ. օդի թարմացման, օդի մաքրման
կամ
ֆնգիցիդային
հատկանիշներով
պատրաստկներ կամ նյթեր:
____________________

(210) 20211188
(220) 31.05.2021
(730) «Պատրիոտ սեքյրիթի սերվիս» ՍՊԸ,
Երևան, Մարգարյան 29/3, AM
(540)
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(511)
դաս
45. պահակային անվտանգթյան
ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211181
(220) 27.05.2021
(730) «Կլասիկ բրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան
փ., 6/1, AM
(540)

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների ծառայթյններ. նախաճաշարանների ծառայթյններ. ճամբարային
հարմարթյնների տրամադրմ. ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ կամ
սﬓական հաստատթյններմ. ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալմ. պանսիոնների ծառայթյններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայթյններ. հյրանոցների
ծառայթյններ.
մանկամսրների
ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի ծառայթյններ. հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ).
շարժական շինթյնների վարձյթ. տեղե-
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րի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան
համար. մոթելների ծառայթյններ. կահյքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալմ հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծմ. ժամանակավոր բնակեցման համար ընդնարանների ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման կառավարմ).
վաշոկ ռեստորանների ծառայթյններ.
արիշտա դոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայթյններ. սննդի ձևավորմ.
տորթերի ձևավորմ. տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայթյններ. նարգիլեի բարերի ծառայթյններ:
____________________
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(210) 20211197
(220) 01.06.2021
(730) Կաբշիկի Կաիշա Յակլտ Հոնշա, JP
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211206
(220) 01.06.2021
(730) Դավիթ Հովսեփյան,
Լենինգրադյան 6, բն. 48, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան,

(210) 20211190
(220) 31.05.2021
(730) «Առնիկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
Փարաքար, Թաիրով, Դեﬕրճյան 4/5-9, AM
(540)

(511)
դաս 35. դեղատների կողﬕց մատցվող
մանրածախ առևտրի ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211196
(220) 01.06.2021
(730) Կաբշիկի Կաիշա Յակլտ Հոնշա, JP
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(511)
դաս
5. ծխախոտ չպարնակող սիգարետներ բժշկական նպատակների համար.
ծխել խոտեր բժշկական նպատակների
համար. սննդային հավելﬓեր. նիկոտինային
ծամոն (խեժ) ծխելց հրաժարվել համար.
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելց հրաժարվել համար.
դաս 34. նարգիլեի համար նախատեսված
թթն.
լցկիներ.
սիգարների
և
սիգարետների համար մշտկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտ.
ծխախոտի
քսակներ. ծխագլանակի պարկճներ առանց
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի գրքյկներ. կլանող թղթ
ծխամորճերի համար. ծաﬔլ ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ ﬔքենաներ. արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
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ծխագլանակների
համար.
մշտկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարնակող սիգարետներ, ոչ բժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթել
համար մշտկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մշտկների ծայրապանակներ.
սիգարետների պապիրոսաթղթ. սիգարիլներ.
ծխամորճերը
մաքրել
հարմարանքներ.
կայծքարեր. ծխել խոտաբյսեր. դրոցներ
ծխամորճերի համար. լցկիների բռնիչներ.
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ.
ծխախոտատփեր. լցկ տփեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի համար.
խոնավարարներով
տփեր
սիգարների
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղկ
լծյթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ծխողների
համար
բերանի
ցողացիրներ. ծխախոտի բրավետարարներ,
բացի եթերային յղերից. էլեկտրոնային
սիգարետների
բրավետարարներ,
բացի
եթերային
յղերից
վառիչների
համար
հարմարեցված պատրյգներ:
____________________

(210) 20211209
(220) 01.06.2021
(730) Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
ստամոքսաաղիքային հիվանդթյնների 
խանգարﬓերի կանխարգելման և բժման
համար։
____________________

(210) 20211210
(220) 01.06.2021
(730) Վայեթ Հոլդինգս ԼԼՔ, US
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
ստամոքսաաղիքային հիվանդթյնների 
խանգարﬓերի կանխարգելման և բժման
համար։
____________________

(210) 20211216
(220) 02.06.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ռոբերտ
Պետրոսյան, ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյմրի,
Հովսեփյան փ., տն 21, AM
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաստկներ
գործիքներ սրել համար. քարեր սափրվել
համար (կապող ﬕջոցներ). նշի յղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյﬔրիա). պատրաստկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդել համար. օսլա
(ապրետր). կարﬕր կրոկս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյթ) բադիանից. կոսﬔտիկական
պատրաստկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվել համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական դիմակներ.
բերգամոտի յղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսﬔտիկական
կրեﬓեր. պատրաստկներ կաշվի գնաթափման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստկներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
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հաղորդել համար. բրավետ փայտանյթ.
պատրաստկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր եղնգների
համար. ﬕջոցներ գրիմ անել համար. լոսյոններ մազերի համար. ﬔտաղների կարբիդներ
(հղկանյթեր). սիլիցիﬕ կարբիդ (հղկանյթեր). եթերային յղեր մայր ծառից. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսքներ.
ﬕջոցներ մազերը ներկել համար. պատրաստկներ մազերը գանգրացնել համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տշ՝
ներկ. պատրաստկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի ﬕջոցներ. մոﬔր կահյքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոﬔր. կոշիկի կպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկել մոﬔր. դերձակի մոմ. եթերային յղեր կիտրոնից. անշաբյր ջր (օդեկոլոն). ներկանյթեր զգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրթյններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորնդ (հղկանյթ). կոսﬔտիկական ﬕջոցներ կենդանիների համար. կոսﬔտիկական հավաքածներ.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. բամբակ կոսﬔտիկական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանել ﬕջոցներ. կոսﬔտիկական
մատիտներ. քսքներ ողորկման համար. կոսﬔտիկական կրեﬓեր. լվացքի սոդա մաքրել
համար. մածկներ ածելիներ սրել փոկերի
համար. մոﬔր, կրեﬓեր կաշվի համար. լվացող
ﬕջոցներ, բացառթյամբ արդյնաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործվողների. լծյթներ մաքրել համար. ճարպազերծող
ﬕջոցներ,
բացառթյամբ
արդյնաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստկներ դիմահարդարանքը հեռացնել համար. ատաﬓափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյթ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի թղթ. պատրաստկներ
լաքը հեռացնել համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստկներ գնազերծման համար.
պատրաստկներ
արծնկը
հեռացնել
համար. ժավելաջր. նարդոսի ջր. բրավետ
ջր. հարդարանքի ջր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խնկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստկներ
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լվացքը թրջել համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյթեր). եթերային յղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյﬔրիա). գրիմ. պատրաստկներ մաքրել համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադրթյններ
հոտավետ նյթերով ծխեցման համար (պարֆյﬔրիա). բրավետիչներ ամոքահնց խմորից պատրաստվող հրշակեղենի համար
(եթերային յղեր). գալտերյան յղ. կոսﬔտիկական վազելին. գերանիոլ. յղեր կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսﬔտիկական յղեր.
հասﬕկի յղ. նարդոսի յղ. յղեր, որոնք
ծառայմ են որպես մաքրող ﬕջոցներ. յղեր
պարֆյﬔրիայի և բրավետ ﬕջոցների
համար. վարդի յղ. հարդարանքի յղեր.
իոնոն (պարֆյﬔրիա). լոսյոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստկներ լվացքի
համար. արդզարդի ﬕջոցներ. դիմապակիները մաքրել հեղկներ. պատրաստկներ
գործվածքները կոկել (օսլայել) համար.
անանխի էսենցիա (եթերայղ). դաղձ օծանելիքի արտադրթյան համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ հոնքերի համար. մշկ. չեզոքացնող
ﬕջոցներ մշտագանգրացման համար. շամպններ. օծանելիք. արհեստական եղնգներ.
պատրաստկներ եղնգների խնամքի համար.
պատրաստկներ պատի պաստառները մաքրել համար. ողորկման թղթ. ապակե հղկաթղթ.
պարֆյﬔրիային
արտադրանք.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ մաշկը խնաﬔլ
համար. օճառներ ոտքերի քրտնել դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսﬔտիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստկներ սափրվել համար. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բրավետ) նյթեր սպիտակեղենի
բրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի (արդզարդի) տալկ. կոսﬔտիկական
ներկանյթեր. բևեկնայղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյթով. արդզարդի ﬕջոցներ քրտնել
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դեմ (արդզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնել դեմ. կիզելգր ողորկման համար.
հղկանյթեր. հղկաթղթ. անշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող ﬕջոց). ալյﬕնային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
պատրաստկներ
ժանգը հեռացնել համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ արևայրքի համար. բրավետիչներ
(եթերային յղեր). բրավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային յղեր). կենցաղային
քիﬕական գնաբացող նյթեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացառթյամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյթեր մորքի և
բեղերի համար. կոսﬔտիկական պատրաստկներ նիհարել համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստկներ ներկերը հեռացնել համար.
հոտազերծիչներ մարդ կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կապակցող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. գնազրկող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. պատրաստկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնել
համար. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզները մաքրել համար. պատրաստկներ
ջրհորդանները մաքրել համար. շամպններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բժական
խնամքի ﬕջոցներ). կոսﬔտիկական լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչն նյթեր կոսﬔտիկական ﬕջոցների համար. սափրվել լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնրդներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնել համար (մաքրող
ﬕջոցներ). սահմը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղկներ հատակի համար, որոնք
կանխմ են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշ հեռացման համար. ժել
ատաﬓերի սպիտակեցման համար. լվացող
ﬕջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրել
համար. պատրաստկներ բյսերի տերևներին փայլ հաղորդել համար. խնկաձողիկներ.
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խոնավակլանիչ նյթեր սպասք լվացող ﬔքենաների համար. օդի բրավետիչներ. շերտիկներ շնչառթյնը թարմացնել համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող ﬕջոցներ անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատրաստկներ հալվե վերայով
կոսﬔտիկական նպատակների համար. ժելեր
ﬔրսման համար, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթնքների համար. բալզաﬓեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. չոր շամպններ. կպչն պիտակներ
եղնգների համար. արևապաշտպան պատրաստկներ. եթերային յղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսﬔտիկական ներկանյթ). գտալին (կոշիկի քսք). տփեր շրթներկի համար. պատրաստկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստկներ մազերն ղղել համար.
դիմահարդարմը հեռացնող պատրաստկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյթ) կոսﬔտիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատաﬓերի
համար. սննդային բրավետիչներ (եթերային
յղեր). բսական կոսﬔտիկական պատրաստկներ. ոչ բժական մաքրող ﬕջոցներ անձնական
հիգիենայի
համար.
բսական
էքստրակտներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. եղնգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի ﬕջոցներ).
պատրաստկներ աչքերը լվանալ համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լծյթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիﬕական
պատրաստկներ մաքրել համար. բյր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գնազրկող) ﬕջոցներ կենցաղային նպատակների համար. ﬔրսման մոﬔր կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ երեխաների համար. շնչառթյնը
թարմացնող պատրաստկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող ﬕջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոսﬔտիկական ներկանյթ). աչքի ժելային վիրակապեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
փայլփլքներ եղնգների համար. ﬕցելյար
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ջր. մարﬓի ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար. մարﬓի հեղկ լատեքսային
ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
ատաﬓամածկ. դիմահարդարմը հեռացնող
պատրաստկներով տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գնաթափմը կանխել
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ. փայլեր մարﬓի համար. կրկնակի կոպի
ժապավեններ:
____________________
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կազմակերպմ. անշարժ գյքի հետ կապված
գործառնթյններ.
դաս 37. շինարարթյն:
____________________

(210) 20211221
(220) 03.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատ Սիմոնյան, RU
(540)

(210) 20211218
(220) 02.06.2021
(730) «Սինեմասթար քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան
0082, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, AM
(540)

(511)
դաս
41. խաղադահլիճների ծառայթյնների տրամադրմ. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրմ:
__________________

(210) 20211219
(220) 03.06.2021
(730) «Ջի Էմ դեվելոփեր»
Տպագրիչների 9, բն. 29, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս
35. շինարարական նախագծերի
համար առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի
կառավարմ.
դաս
36. անշարժ գյքի վարձակալթյն. կապիտալ ներդրﬓեր. ֆինանսավորմ. անշարժ գյքի կառավարմ.
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ,
պանսիոններմ)
զբաղվող
գործակալթյններ. ժամանակավոր բնակատեղերի
վարձակալմ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալմ
հավաքների
համար. զբոսաշրջիկների համար տների
ծառայթյններ.
տեղերի
ամրագրմ
հյրանոցներմ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան համար. հյրանոցների
ծառայթյններ.
ծերանոցների
ծառայթյններ.
մոթելների
ծառայթյններ.
պանսիոնների ծառայթյններ. պանսիոններ
կենդանիների
համար.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդնարանների
ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավարմ).
հանգստի
ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ):
____________________

(210) 20211228
(220) 03.06.2021
(730) Տիգրան Գենադիի Կոստանդյան, ք.
Ստեփանակերտ, Շինարարների փակ. 2, տն
9, AM
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(540)

(511)
դաս 18. փոկեր ռազմական հանդերձանքի
համար. որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագստ ավտոմոբիլիստների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գլպաներ. գլպաների կրկնակրնկներ. բերետներ. բլզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկածայրեր. քրտնակալներ. տաբատակալներ. քղերով կիսակոշիկներ. հագստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ (հագստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ պլովերներ. շրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագլպաներ. կապեր կարճագլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
ﬕջատակեր. շապիկներ (բլզներ). պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագստ. բոլորագլխարկներ. կոշկեղենի ﬔտաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագստ). հանովի օձիքներ. զգագլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահկների համար.
կոմբինեզոններ (հագստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քղերի սեղﬕրան-
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ներ (գրացիաներ). կոստյﬓեր. պատրաստի
հագստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ).
ականջակալներ (հագստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագստ հեծանվորդների
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագստ).
պատրաստի աստառներ (հագստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագստ. ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բտսեր (ֆտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագստ). սեղﬕրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկմ է
պարանոցը և սերը. մարﬓամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագստ. զանգապաններ (տաք գլպաներ). ջերսի (հագստ).
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. Բազկապատներ. գոգնոցներ (հագստ). մֆտաներ (հագստ). օրարի
(եկեղեցական հագստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խյրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգղով վերարկ (թիկնոցներ). մշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկներ. կրնկներ կոշկեղենի համար.
պատմճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագստ). բաճկոններ (հագստ). թղթե
հագստ. քողեր (հագստ). լողագլխարկներ.
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի
խալաթներ. մանկական կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի
ներբաններ. կոշիկներ, կրնկներ, սպորտային կոշիկներ, ոչ էլեկտրական մֆտաներ
ոտքերի համար, սեպեր բթսերի համար,
սպորտային բթսեր. գլխակապեր (հագստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահկների կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագստ մարﬓամարզիկների համար. հագստ արհեստական կաշվից.
կաշվե հագստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի
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կոստյﬓեր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ.
ձկնորսական
բաճկոններ.
գոտի-քսակներ
(հագստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագստ). դիմակներ քնել համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ. սարոնգներ. դահկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյդոյի համազգեստ. մարﬓամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյթեր պարնակող հագստ. ասեղնագործ հագստ. կոշիկի
կրնկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային հագստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագստ. գլխաշորեր. կպչն կրծկալներ. կարճ սռնապաններ:
դաս 35. վերը նշված ապրանքների ﬔծածախ և մանրածախ առևտր:
____________________

(210) 20211242
(220) 04.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Գևորգի
Գևորգյան, Երևան, Շերաﬕ 37, բն. 16, AM
(540)
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(511)
դաս
3. ոչ բժական կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ և արդզարդի պատրաստկներ.
ոչ բժական ատաﬕ փոշիներ և մածկներ.
օծանելիք. եթերային յղեր. սպիտակեցնող
պատրաստկներ և այլ նյթեր լվացքի համար.
պատրաստկներ
մաքրման.
ողորկման.
ճարպազերծման և հղկամշակման համար:
____________________

(210) 20211243
(220) 07.06.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(540)

(511)
դաս 4. ﬔղրամոմ. ﬔթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քղեր կրակ վառել համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառել համար.
կպչան (վառմ). անտրացիտ. փոկերի սահմը
արգելակող պատրաստկներ. մոﬔր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսքներ զենքի համար. կապակցող բաղադրթյններ ավլել, սրբել համար. վառելափայտ.
փայտածխ (վառելիք). մոﬔր լսավորման
համար. քարածխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյթի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյրավառ փոշիացված խառնրդներ. կարնաբի
մոմ (արմավեն մոմ). ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). քարածխ. տորֆ (վառելիք). վառելանյթ. յղեր կոշկեղենը յղել համար. մոմ
(հմք). մոմ փոկերի համար. մոմ լսավորման
համար. մոմ արդյնաբերական նպատակների համար. կոքս. հանքային վառելիք. թանձր
քսքներ փոկերի համար. յղեր կաշին յղել համար. տեխնիկական ճարպեր. յղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնել համար.
ճրագ. պատրաստկներ փոշին մաքրել
համար. լսավորող յղեր. գազ լսավորման
համար. վառելիք լսավորման համար. քսայ-
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ղեր. գազոլին (վառելանյթ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյթ). պատրյգներ մոﬔրի համար. տեխնիկական վազելին արդյնաբերական նպատակների համար. դիզելային
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսքային գրաֆիտ (գրաքար). յղ քարածխային խեժից. քարածխային յղ. յղեր քարե
կամ աղյսե շարվածքը պահպանել համար.
խոնավացնող յղեր. ձկան յղ, տեխնիկական.
սոյայի յղից պատրաստկներ այրկը կանխել նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակել համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր
քսքներ. պատրյգներ լամպերի համար.
գորշածխ. քսանյթեր. մազթ. բարբարկի յղ արդյնաբերական նպատակների
համար. նավթա. ոսկրայղ արդյնաբերական նպատակների համար. օլեին. լեռնային
մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդթվմ՝
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևածաղկի
ձեթ
արդյնաբերական
նպատակների
համար. գիշերալամպ, ճրագ (մոﬔր). կապակցող բաղադրթյններ փոշ համար. յղեր
գործվածքների համար. շարժիչային վառելիք. կիզայղեր. ոչ քիﬕական հավելանյթեր
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին
պահպանել համար. տեխնիկական յղեր.
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
(տեխնիկական). յղեր կաշին պահպանել
համար. յղող-հովացնող հեղկներ. յղեր
ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յղ. անշահոտ մոﬔր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադրթյններ. բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահկների քսքներ. լանոլին կոսﬔտիկական ﬕջոցներ արտադրել համար. ﬔղրամոմ
կոսﬔտիկական, ածխ նարգիլեի համար.
դաս 14. ագատներ. ժամացյցների սլաքներ (բացառթյամբ ձեռքի ժամացյցների).
ազնիվ ﬔտաղների ձլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից. լնքներ մամլած սաթից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
ﬔտաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացյցներ (բացառթյամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործթյն). թմբկներ
(ժամացյցների արտադրթյն). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացյց – ապա-
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րանջաններ. ժամացյցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագործթյն). արևի ժամացյցներ. ժամացյցների ﬔխանիզﬓեր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացյցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացյցներ). ժամանակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացյցներ. փողկապների սեղﬕչներ. ﬔտաղադրաﬓեր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ ﬔտաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացյցներ. էտալոնային
ժամացյցներ (ազդանշանների տվիչ գեներատոր). ժամացյցների իրաններ. իրիդիմ.
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 ժամացյցներ. ձեռքի ժամացյցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացյցների ապակիներ. ժամացյցների ընթացային ﬔխանիզﬓեր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). օսﬕմ. պալադիմ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (ﬔտաղ). զարթցիչներ. ռոդիմ.
ռթենիմ. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ ﬔտաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
ﬔտաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացյցների արտադրթյն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ ﬔտաղներից. տփեր ազնիվ ﬔտաղներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
ﬔտաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացյցների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացյցների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
ﬔտաղներից. գնդաս եղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդաս եղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ ﬔտաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ
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կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատփեր. լնքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստել համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք
(գրնտովկա)
թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք ﬔտաղներից բանալիների
համար. նվերների տփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացյցների սլաքներ. ﬕսբահա (աղոթել տերողորմյա). ասեղնագործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հռթներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելթյններ թանկարժեք ﬔտաղներից,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելթյններ. հանովի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդաս եղներ. Ծխել պիտյքներ
ընդգրկված սյն դաս մ. Վառիչներ պատրաստված թանկարժեք ﬔտաղներից.
դաս
16. պողպատե տառամարﬕններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտյքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ ﬔքենաներ. թղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյակային մակնշման ﬔքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղﬕչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնել համար (գրասենյակային
պիտյքներ). ալբոﬓեր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրել
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրել համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփել համար կավ. հաշվողական աղյսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական
ստեղծագործթյններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
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պիտյքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով սﬓասիրել համար (սցողական նյթեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչթյան, գծագրթյան համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտյքներ). ներկանյթով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտյքները պահել համար. բրոշյրներ. ասեղնագործթյան նմշներ (սխեմաներ).
գրասենյակային
կոճգաﬓեր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտյքներ). զմռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքել համար. գրասենյակային նյթեր կնքել
համար. տետրեր. սկտեղներ դրաﬕ տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմաթղթ). թղթե կալկա (մոմաթղթ). կալկա
(մոմաթղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասենյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատճենահան թղթ. թղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառանկյն գծագրական քանոններ. քարտեր. սցողական նյթեր (բացառթյամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտյքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակային պիտյքներ). ստվարաթղթ. ստվարաթղթե տփեր 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. տշ. գնավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառթյամբ ատամնաբժթյան ﬔջ օգտագործվողի. քարտարաններ
(գրասենյակային
պիտյքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զգարանի
թղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպարանային տառամարﬕններ (թվային և տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրթյան համար. թղթե
տոպրակներ. հեղկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). թանաք ղղﬓեր կատարել համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյսվածքաբանական կտրվածք-
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ներ (դիտողական պիտյքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազﬔր (գրասենյակային
պիտյքներ). գրել կավիճ. կավիճ վիմագրթյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողթյններ սերցքի համար. գրասենյակային ճարմանդներ.
գրաﬔքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյթեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագրական պիտյքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրաﬓեր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. փաթեթավորման թղթ. գրչածայրեր.
գրաﬔքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). գրչատփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջել
ﬕջոցներ. գրենական պիտյքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբել ջնջել շաբլոններ. ռետիններ ջնջել համար. թղթ
էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակոտիչներ
(գրասենյակային պիտյքներ). թանաք. ներկանյթով ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքել
համար. լսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթղթ. թղթե
զտող նյթեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ,
բացառթյամբ
կահյքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբսներ. ջրաներկ բացել
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրաֆիկական վերարտադրթյններ. գրաֆիկական
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստմ ղղմներ անել պիտյքներ). փորագրման տախտակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացցակներ. խոնավարարներ մակերևյթների համար (գրասենյակային պիտյքներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձել
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հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտյքներ).
տպագրական հրատարակթյններ. դաս
ագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թղթ. ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրթյան
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բկլետներ. փայլն
թղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքյկներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփել համար. ծեփանյթեր. ծեփել մածկներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներմ ներկով պատել
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշﬕչներ. յղանկարատիպեր. կպչն շերտեր
կազﬔրը ամրացնել համար (կազմարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքել համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթաթղթ.
պաստելներ (գնամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտաﬖեր նկարների համար. ներկատփեր (դպրոցական
պիտյքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լսանկարներ սոսնձել համար. հենակալներ լսանկարների համար. լսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթղթ). ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային պիտյքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարել համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
ﬔքենաների ծրագրերը գրանցել համար.
ծանցատետրեր. թղթ ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). կազմարարական նյթեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխատանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող ﬔքենաներմ
ներկով պատել համար. գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապավեններ, բացառթյամբ
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գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրաﬔքենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորել 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 տփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր պատրաստել համար. սոսնձանյթ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչն ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ ﬔքենաների համար. ալմանախներ. օրացյցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյթ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկարել վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. ստվարաթղթ
փայտանյթից (գրասենյակային պիտյքներ).
թղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանցագրեր (գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյթից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային պիտյքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թղթ
կտրել դանակներ (նամակ բացել). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրել հարմարանքներ (էլեկտ-
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րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնել համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնել համար. գծագրական անկյնաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտյքների հավաքակազﬔր
(գրասենյակային պիտյքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմշներ. շշերի փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարթյնների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչն պաստառ գրասենյակային նպատակների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ ﬕկրոալիքային
վառարանմ
սննդ
պատրաստել համար. թղթե զտիչներ սրճի
համար. ձգն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
ցցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարական ﬔքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյակային սարքավորանք). կոﬕքսների գրքյկներ.
գրասենյակային թղթ. վճարագրերի գրքյկների բռնիչներ. ձողիկներ տշով գրել համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյթեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազﬔր. գրել վրձիններ. գրել պիտյքներ. թղթ պահարանների
արկղերի համար (բրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թղթ նկարչթյան և
գեղագրթյան համար. ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ սեղﬕչներով. ցցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառթյամբ արդզարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդելավորման համար (նյթեր նկարիչների
համար). սեղﬕչներ թղթադրաﬓերի համար.
հավաքաքարտեր, բացառթյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ-
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ներ սննդամթերքը փաթեթավորել համար.
խոնավթյնը կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորել համար. սխալն ղղել ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդելավորել համար պոլիﬔրային կավ. մաքրել
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (ﬕջադրման, խծծման) նյթեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծծման նյթեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթղթ. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնել համար. ճապոնական թղթ (Վասի). սեղանի թղթե ղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գնազարդ թղթե դրոշակներ. մլտիպլիկացիոն
ցելլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ [գրասենյակային պիտյքներ]. ոլորակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտյքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար [գրասենյակային պիտյքներ]. թղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամնաբժական սկտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտյքներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտյքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրել համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազﬔր. գնազարդման գրքեր.
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

07/1

№ 1

համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիﬓակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթղթ. բոլորագլխարկների կաշվե տփեր. անրներ
ձիերի համար. ձի ծածկոցներ. շևրո (փափկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմշկների համար. կաշեփոկիկներ. ղղանկյն ﬔջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահյքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. սափոկերով համակներ
երեխաներ կրել համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայսակներ 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). թիկնապայսակներ. ձիերի երասանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի պայսակների հիﬓակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսական պայսակներ. տնտեսական
պայսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրկներ փաստաթղթերի համար. պայսակներ
ալպինիստների համար. տրիստական պայսակներ. ծովափի պայսակներ. կանացի պայսակներ. ղեպայսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայսակներ) փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայսակներ (կաշեգալանտերեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազﬔր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրկներ. բռնակներ ճամպրկների համար. կաշվե փականներ
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(կափյրներ). խոշոր եղ ջերավոր անասնների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. ﬔտաղյա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տփեր. ճամփորդական սնդկներ (ղեբեռի).
դատարկ պիտյքատփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավ շակաշի, բացառթյամբ
մաքրել համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սսերի սակապեր. թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տփեր, արկղեր և
սնդկներ. կռնապայսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրկներ. կահյքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափկ տակդիրներ. սպորտային պայսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի լրակազﬔր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրել համար. կենգր պայսակներ երեխաներ կրել համար.
պայսակներ. վարկային քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսեր (ճապոնական դպրոցական կռնապայսակ). ղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայսակները և տոպրակները տեղափոխել համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրկներ. խրջիններ. հագստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահել համար. շարժիչավոր ճամպրկներ. ղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայսակներ երեխաներ կրել համար.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագստ ավտոմոբիլիստների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գլպաներ. գլպաների
կրկնակրնկներ. բերետներ. բլզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալներ. քղերով կիսակոշիկներ. հագստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
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ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ (հագստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, պլովերներ. շրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագլպաներ. կապեր կարճագլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
ﬕջատակեր. շապիկներ (բլզներ). պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագստ. բոլորագլխարկներ. կոշկեղենի ﬔտաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագստ). հանովի օձիքներ. զգագլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահկների համար.
կոմբինեզոններ (հագստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ). կոստյﬓեր. պատրաստի
հագստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ).
ականջակալներ
(հագստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ. տաբատներ. հագստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագստ). պատրաստի
աստառներ (հագստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բտսեր (ֆտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագստ). սեղﬕրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկմ է պարանոցը և
սերը. մարﬓամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագստ. զանգապաններ (տաք
գլպաներ). ջերսի (հագստ). շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագստ).
մֆտաներ (հագստ). օրարի (եկեղեցական
հագստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խյրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգղով վերարկ (թիկնոցներ). մշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկներ.
կրնկներ կոշկեղենի համար. պատմճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագստ).
բաճկոններ (հագստ). թղթե հագստ. քողեր
(հագստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք-
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ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրնկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բթսերի համար. սպորտային բթսեր.
գլխակապեր (հագստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահկների կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագստ մարմնամարզթյան համար. հագստ արհեստական կաշվից. կաշվե հագստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյﬓեր. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագստ). դիմակներ
քնել համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյդոյի համազգեստ. մարﬓամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյթեր պարնակող հագստ. ասեղնագործ հագստ. կոշիկի
կրնկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային հագստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագստ. գլխաշորեր. կպչն կրծկալներ. կարճ սռնապաններ.
դաս
35. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. տվյալներ գործարարական
գործառնթյնների
մասին.
հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ. առևտրային տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ.
ինքնարժեքի վերլծթյն. գովազդային նյթերի տարածմ. լսապատճենահանման
ծառայթյններ. աշխատանքի վարձել գործակալթյնների ծառայթյններ. գրասե-
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նյակային սարքերի և ապարատների վարձյթ.
հաշվապահական գրքերի վարմ. հաշվետվթյնների կազմմ հաշիﬖերի վերաբերյալ.
առևտրային ադիտ. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվթյն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարել
հարցերով. խորհրդատվթյն գործարարթյան կառավարման հարցերով. ﬔքենագրման
ծառայթյններ. ապրանքների ցցադրմ.
գովազդային նյթերի առաքմ. օգնթյն
առևտրային կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների կառավարման հարցերմ. փաստաթղթերի
վերարտադրմ.
գովազդային
նյթերի նորացմ. նմշների տարածմ. գործարարթյան արդյնավետթյան փորձաքննական ծառայթյններ. աճրդային վաճառք.
շկայի սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ. հետազոտթյններ
գործարարթյան ասպարեզմ. գովազդային
նյթերի վարձյթ. խորհրդատվթյն գործարարթյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակմ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյնկտրային
(իրավիճակի, իրադրթյան) հետազոտթյններ. ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների բնագավառմ. սղագրական
ծառայթյններ. հեռստագովազդ. հաղորդագրթյնների գրառմ (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցցափեղկերի ձևավորմ.
գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ. գործարարթյան կառավարման
խորհրդատվական ծառայթյններ. մանեկենների ծառայթյններ ապրանքները գովազդել կամ խրախսել համար. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. տնտեսական
կանխատեսմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվթյան
տրամադրմ. հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. ձեռնարկթյնները տեղափոխել հետ կապված վարչական ծառայթյններ.
տարածքների վարձակալմ գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
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անձանց համար. քարտղարական ծառայթյններ. հարկային հայտարարագրերի կազմմ. հեռախոսազանգերին պատասխանել
ծառայթյններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակմ. լրագրերի բաժանորդագրթյան կազմակերպմ երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյրանոցային գործնեթյան կառավարմ. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարմ. տեղեկատվթյան հավաքմ տվյալների համակարգչային հիﬓապաշարներմ. տեղեկատվթյան
կանոնակարգմ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներմ. առևտրական տոնավաճառների կազմակերպմ. լսապատճենահանող սարքավորման վարձյթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցմ. մատակարարման ծառայթյններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ. մամլի տեսթյն.
առևտրի ավտոմատների վարձյթ. հոգեբանական տեստավորմ աշխատողներ ընտրելիս.
գների հաﬔմատման ծառայթյններ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սպառողներին առևտրային տեղեկատվթյան և
խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և
ծառայթյնների ընտրթյան հարցմ. հեռահաղորդակցական ծառայթյնների բաժանորդագրմ երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարմ. ապրանքների և ծառայթյնների լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն)
կառավարմ երրորդ անձանց համար. ենթակապալառի ծառայթյններ (առևտրային
(կոﬔրցիոն) օգնթյն). հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադրմ. գովազդային տեքստերի խմբագրմ. վիճակագրական տվյալների
հավաքմ և տրամադրմ. գովազդի մանրակերտմ. երաշխավորների որոնմ. նորաձևթյան
ցցադրթյան
կազմակերպմ
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարզիկների գործնեթյան
կառավարմ.
մարքեթինգ
(շկայավարմ).
հեռստամարքեթինգի
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ծառայթյններ. դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձյթ. գործարար և առևտրային հարաբերթյնների ոլորտներմ տեղեկատվթյան
տրամադրմ. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացմ. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացմ. գովազդային ծառայթյններ «վճարել ﬔկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային ﬕջնորդային ծառայթյններ. արտահաստիքային աշխատողների գործնեթյան
կառավարմ.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցմ և կնքմ երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիﬓապաշարներմ տվյալների նորացմ և
պահմ. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ. գործարար տեղեկատվթյան տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով. ապրանքներ և
ծառայթյններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրմ.
գովազդային հասկացթյնների մշակմ.
արտաքին վարչական կառավարմ ընկերթյնների համար. հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել ծառայթյններ. ծախսերը
փոխհատցող ծրագրերի առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձյթ. կենսագրական տվյալների գրմ այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարմ. հանդիպﬓերի պլանավորման
ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ). հանդիպﬓերի մասին հիշեցնել ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի
կառավարմ. գովազդային սցենարների տեքստերի կազմմ. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրթյնների գրանցմ. գրանցամատյանների տեղեկատվթյան թարմացմ և
պահմ. տեղեկատվական ցանկի կազմմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող ձեռնարկատերերի
ընտրթյան հարցմ բիզնես-ծառայթյններ.
հեռստախանթների
ծրագրերի
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արտադրթյն. հասարակթյան հետ հաղորդակցման
ռազմավարթյան
վերաբերյալ
խորհրդատվթյն.
խորհրդատվթյն
գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցմ երրորդ անձանց համար.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ.
մրցակցային հետախզական ծառայթյններ. շկայի հետախզական ծառայթյններ.
ֆինանսական
ադիտ.
թվային
երաժշտթյան ներբեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ. հնչյնային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայթյններ. նախապես գրառված երաժշտթյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ.
դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և բժշկական պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ (շկայավարմ). գործարարթյան
ժամանակավոր
կառավարմ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժանդակթյն մրցյթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շկայավարմ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներմ.
լրատվաﬕջոցների
հետ
կապերի
ծառայթյններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցթյան ծառայթյններ. գրասենյակային սարքավորﬓերի վարձյթ համատեղ
աշխատանքային
պայմաններմ.
առևտրային լոբբիստական ծառայթյններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների
վարկանիշների
տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
հեռախոսային
կոմտատորի
ծառայթյններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայթյններ. սպառողի պրոֆիլավորմ առևտրային կամ մարքեթինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայթյններ
բժշկական
ղղորդման
համար. մանրածախ և ﬔծածախ առևտր.
ծխախոտային արտադրաննքերի մասնագիտացված խանթներ.

07/1

№ 1

դաս
41. ակադեﬕաներ (սցմ).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայթյններ. զվարճթյնների ծառայթյններ. կենդանիների վարժեցմ. կինեմատոգրաֆիական սարքավորﬓերի վարձյթ.
հաﬔրգավարների ծառայթյններ. կինոստդիաների ծառայթյններ. կրկեսային
կատարﬓերի ներկայացմ. մրցյթների
կազմակերպմ (սﬓական կամ զվարճալի). հեռակա սցմ. ֆիզիկական դաս
տիարակթյն. դեկորացիաների վարձյթ
շո- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրմ. զվարճալի ռադիոհաղորդﬓեր.
տեքստային նյթերի հրապարակմ, բացառթյամբ գովազդային նյթերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայթյններ. ձայնագրթյնների վարձակալթյն. կինոֆիլﬔրի վարձյթ. ֆիլﬔրի արտադրթյն, բացառթյամբ
գովազդային ֆիլﬔրի. մարﬓամարզթյան
սցմ. գրքերը դրս տալ հնարավորթյամբ գրադարանների ծառայթյններ.
գրքերի հրատարակմ. ռադիո և հեռստատեսային ընդնիչների վարձյթ. ռադիո և
հեռստատեսային ծրագրերի մոնտաժմ.
վարյետեների ներկայացﬓեր. երաժշտասրահների ներկայացﬓեր. նվագախմբերի
ծառայթյններ. թատերական ներկայացմներ. շոների արտադրթյն. հեռստատեսային զվարճալի հաղորդﬓեր. թատերական
դեկորացիաների վարձյթ. կենդանաբանական այգիների ծառայթյններ. սպորտային
սարքերի տրամադրմ. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալթյնների ծառայթյններ. շարժական գրադարանների ծառայթյններ. խաղատների ծառայթյններ
(խաղեր). ակմբների ծառայթյններ (զվարճթյն կամ կրթթյն). կոլոքվիﬓերի կազմակերպմ և անցկացմ. կոնֆերանսների
կազմակերպմ և անցկացմ. վեհաժողոﬖերի
(կոնգրեսների) կազմակերպմ և անցկացմ.
դիսկոտեկների ծառայթյններ. կրթթյան
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան տրամադրմ. քննթյնների անցկացմ. զվարճթյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ մշակթային կամ կրթթյան նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտմ ծառայթյններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրմ. առող ջթյան
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ակմբների ծառայթյններ (առող ջարար և
ֆիթնես մարզﬓեր). հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (զվարճթյններ). թատերականացված ներկայացﬓեր. կինոթատրոնների
ծառայթյնների
տրամադրմ.
նախադպրոցական
հաստատթյններ
(կրթթյն). սպորտային մրցﬓերի կազմակերպմ. ժամանցային հանդիպﬓերի ծրագրերի կազմմ. գործնական հմտթյնների
սցմ (ցցադրթյն). թանգարանների
ծառայթյններ (շնորհանդեսներ, ցցահանդեսներ). ձայնագրթյնների ստդիաների ծառայթյններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվթյան տրամադրմ. ստորջրյա
սզման հանդերձանքի վարձյթ. սպորտային սաքավորﬓերի վարձյթ, բացառթյամբ
տրանսպորտային ﬕջոցների. մարզադաշտերի սարքավորﬓերի վարձյթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձյթ. տեսաֆիլﬔրի
վարձյթ.
սեﬕնարների
կազմակերպմ
և անցկացմ. սպորտային ճամբարների
ծառայթյններ. գիտաժողոﬖերի (սիմպոզիﬓերի) կազմակերպմ և անցկացմ.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի ժամկետների
պլանավորմ. կրթթյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպմ և
անցկացմ (սցմ). գեղեցկթյան մրցյթների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի տոմսերի ամրագրմ. կրկնօրինակմ. կրոնական
կրթթյն. վիճակախաղերի կազմակերպմ.
պարահանդեսների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի կազմակերպմ (իմպրեսարիոների
ծառայթյններ). խաղադահլիճների ծառայթյնների տրամադրմ. ձայնային սարքավորﬓերի վարձակալթյն. լսավորման
սարքերի վարձյթ թատրոնների կամ հեռստաստդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձյթ. տեսախցիկների վարձյթ. սցենարներ գրել ծառայթյններ, բացառթյամբ
գովազդայինի. տեսագրթյնների մոնտաժմ. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակմ. հրապարակﬓեր էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի օգնթյամբ. ենթագրերի կատարմ.
համակարգչային ցանցերի կողﬕց առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայթյններ.
կարաոկե ծառայթյններ. երաժշտթյան
ստեղծագործմ. գիշերային ակմբ-սրճա-
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րանների ծառայթյններ (զվարճթյններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրապարակﬓերի տրամադրմ. լսանկարչական ռեպորտաժներ. լսանկարչթյն.
մասնագիտական կողﬓորոշմ (խորհրդներ
կրթթյան կամ սցման հարցերով). նորթյնների ծառայթյններ. թարգմանիչների
ծառայթյններ. թարգմանթյն ժեստերի
լեզվից. տեսագրմ. ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծմ.
տոմսերի բաշխման ծառայթյններ (զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրմ.
հաﬔրգների կազմակերպմ և անցկացմ.
գեղագիրների ծառայթյններ. հրապարակﬓերի
մանրակերտմ,
բացառթյամբ
գովազդայինների. նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս սյցների ծառայթյններ (սցմ). սպորտային հրապարակների
վարձյթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայթյններ.
բանավոր թարգմանթյններ. անհատական
մարզիչների ծառայթյններ. ֆիթնես դաս
երի անցկացմ. մասնագիտական վերապատրաստմ. երաժշտական արտադրանքի թողարկմ. խաղալիքների վարձյթ. խաղասարքերի
վարձյթ. դպրոցների կողﬕց մատցվող
կրթական ծառայթյններ. ոչ բեռնելի երաժշտթյան առցանց տրամադրմ. ոչ բեռնելի
տեսանյթերի առցանց տրամադրմ. կրկնսյցի ծառայթյններ. կրթական ոչ վիրտալ
ֆորﬓերի կազմակերպմ և անցկացմ.
երգահանների ծառայթյններ. հեռստատեսային և կինոսցենարների գրմ. զբոսավարի
(գիդի) ծառայթյններ. սիմլյատորի ﬕջոցով մատցվող սցմ. չբեռնվող ֆիլﬔրի
տրամադրմ «տեսանյթ ըստ պահանջի»
ծառայթյան ﬕջոցով. չբեռնվող հեռստատեսային ծրագրերի տրամադրմ «տեսանյթ ըստ պահանջի» ծառայթյան ﬕջոցով.
սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի սցմ ). այկիդոյի սցմ. արվեստի ստեղծագործթյնների վարձյթ. սենյակային
ակվարիﬓերի վարձյթ. լեռնային զբոսաշրջթյան իրականացմ զբոսավարի ղեկցթյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների
կազմակերպմ զվարճթյնների համար.
գեղարվեստի պատկերասրահների կողﬕց
ներկայացվող մշակթային, կրթական կամ
ժամանցային ծառայթյններ. կինովարձյթ.
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նո-հա փոխանցմ (սցմ). հատկ
պահանջներով օգնականների կողﬕց տրամադրվող կրթական ծառայթյններ. ձյդոյի սցմ. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննթյնների անցկացման
ծառայթյններ. հնչյնային օպերատորների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
տեսանյթերի խմբագրման ծառայթյններ
ﬕջոցառﬓերի համար. լսատեխնիկների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
կինոֆիլﬔրի ստեղծմ, բացառթյամբ գովազդայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրմ զվարճանքի կամ մշակթային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ զվարճթյնների կամ
մշակթային նպատակներով. սցման նմանակիչների վարձյթ. ֆիզիկական պատրաստվածթյան գնահատման ծառայթյններ
սցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարել ծառայթյններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների ծառայթյններ. նախաճաշարանների ծառայթյններ. ճամբարային
հարմարթյնների տրամադրմ. ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ կամ
սﬓական հաստատթյններմ. ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալմ. պանսիոնների ծառայթյններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայթյններ. հյրանոցների
ծառայթյններ.
մանկամսրների
ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի ծառայթյններ. հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ).
շարժական շինթյնների վարձյթ. տեղերի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան
համար. մոթելների ծառայթյններ. կահյքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալմ հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ ջրի
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բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծմ. ժամանակավոր բնակեցման համար ընդնարանների ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման կառավարմ).
վաշոկ ռեստորանների ծառայթյններ.
արիշտա դոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայթյններ. սննդի ձևավորմ.
տորթերի ձևավորմ. տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայթյններ. նարգիլեի բարերի ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211247
(220) 07.06.2021
(730)
«Գրավիթի»
Արշակնյաց 14, AM
(540)

ՍՊԸ,

ՀՀ,

Երևան,

(511)
դաս
35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
ասպարեզմ.
վարչարարական
գործնեթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. գրասենյակային
ծառայթյններ.
դաս 36. անշարժ գյքի կառավարմ.
դաս 37. շինարարական ծառայթյններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայթյններ.
հանքարդյնաբերթյն, նավթի և գազի
հորատմ:
____________________

(210) 20211248
(220) 07.06.2021
(730) «Գրավիթի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Արշակնյաց 14, AM
(540)
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(511)
դաս
35. գովազդ. գործերի կառավարմ
գործարարթյան
ասպարեզմ.
վարչարարական գործնեթյն գործարարթյան
ասպարեզմ.
գրասենյակային
ծառայթյններ.
դաս 36. անշարժ գյքի կառավարմ.
դաս 37. շինարարական ծառայթյններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայթյններ.
հանքարդյնաբերթյն, նավթի և գազի
հորատմ:
____________________

(210) 20211250
(220) 07.06.2021
(730) Աշխեն Խանդանյան,
Մաշտոցի 37, բն. 74, AM
(540)

ՀՀ,

Երևան,

(511)
դաս 35. հագստի, կոշկեղենի, աքսեսարների մանրածախ վաճառք. դիմահարդարման
և դեմքի խնամքի պարագաների մանրածախ
վաճառք:
____________________

(210) 20211252
(220) 08.06.2021
(730) «Կոﬕտեկս գեո» ՍՊԸ, RU
(540)
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(511)
դաս
17. մասնակի մշակված ացետիլ
թաղանթանյթ. ակրիլային խեժեր. կիսաֆաբրիկատներ, ասբեստե պահպանիչ վարագյրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար.
ջրցանման ճկափողեր. ձայնաﬔկսիչ նյթեր.
անջրանցիկ խտարար օղակներ. բալատա.
անջրանցիկ խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ
բանկաների համար. ճեղքերի խցանիչ ﬕջադիրներ. խցկանյթեր ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյթեր հերﬔտիկացման համար.
ջերմաﬔկսիչ նյթեր. անմշակ կամ մասնակի
մշակված կաչկ, ռետինե խցաններ, ռետինե
կափյրներ, սինթետիկ կաչկ, ռետինե հարվածաﬔղﬕչներ. ռետինե թափարգելներ. ճկն
ոչ ﬔտաղական փողրակներ. ﬔկսիչ նյթեր.
ջերմային ճառագայթմը կասեցնող նյթեր.
խողովակներ մանածագործվածքից. ջերմաﬔկսիչ նյթեր կաթսաների համար. թղթ
էլեկտրական
կոնդենսատորների
համար.
խցանիչ ﬕջադիրներ խողովակների համար.
ռետինաքղեր. բամբակ խծծման համար.
ﬕջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ (ﬔկսիչներ). ասբեստի թերթեր. էբոնիտ.
ձայնաﬔկսիչ պատվածքներ կեղևից. առաձգական թելեր ոչ մանածագործական նպատակների համար. խծծման նյթեր. ﬕջադիրներ
ջերմային ընդարձակման ազդազերծման (կոմպենսացման) համար. քիﬕական բաղադրթյններ
հոսակորստները
վերացնել
համար. ﬕջադիրներ. ասբեստաթաղիք. ﬔկսացման թաղիք. ռետինացված (վլկանացված)
թելք. զոդման պլաստմասսայե թելեր. մասնակի
մշակված նյթեր արգելակային ﬕջադիրների
համար. ﬔկսիչ ձեռնոցներ. գտապերչ.
ﬔկսիչ յղեր տրանսֆորմատորների համար.
ﬔկսիչ յղեր, վերականգնված թաղանթանյթից թերթեր. բացառթյամբ փաթեթավորման. ﬔկսաթղթ. ﬔկսիչ գործվածքներ.
ﬔկսիչ լաքեր. ﬔկսիչ բաղադրթյններ շենքերը խոնավթյնից պաշտպանել
համար. ﬔտաղական ﬔկսիչ նրբաթիթեղ.
ﬔկսիչ ներկեր. ﬔկսիչ խարամաբամբակ.
հանքային բամբակ (ﬔկսիչ). ﬔկսիչ ապակե
բամբակ. լատեքս (կաչկ). կոպիտ պաստառից ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների
ոչ ﬔտաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ ﬔքենաների մասերը պաշտպանել
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համար. խտացնող հերﬔտիկ նյթեր ﬕացքների համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված փայլար. ասբեստաթղթ. պլաստմասսայե
թաղանթներ. բացառթյամբ փաթեթվածքի
համար օգտագործվողների. ոչ ﬔտաղական
ﬕացքներ ճկն խողովակների համար. ﬕակցիչ խողովակներ տրանսպորտային ﬕջոցների
ջերմափոխանակիչների համար. սինթետիկ
խեժեր. կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև ﬕջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված (վլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրարներ,
փաթեթներ)
փաթեթավորման
համար.
ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե խծծվածք. կափյրներ բնական կաչկից կամ
ռետինացված (վլկանացված) թելքից. վիսկոզային թերթեր. բացառթյամբ փաթեթվածքայինի. ﬔկսիչներ երկաթղիների համար.
կպչն ժապավեններ. բացառթյամբ բժշկականի. գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի.
ոչ ﬔտաղական ամրաններ սեղմած օդը առբերել համար. ասբեստային ստվարաթղթ.
ասբեստաթելքեր. ամրանավորող ոչ ﬔտաղական նյթեր խողովակների համար. ասբեստ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ. բացառթյամբ
բժշկականի. գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե սահմանափակիչներ. մալխային
ﬔկսիչներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագործական նպատակների համար. ածխածնային թելքեր. բացառթյամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. ﬔկսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար.
ﬔկսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման
(ﬕջադրման, խծծման) նյթեր. պլաստմասսայե թելքեր. բացառթյամբ մանածագործվածքայինի. ﬔկսիչ ապակեթելք. գործվածքներ
ապակեթելքից ﬔկսացման համար. պլաստմասսայե թելեր. ոչ մանածագործական նպատակների համար. զտող նյթեր մասնակի
մշակված փրփրապլաստից. ﬔկսիչ ժապավեններ. ջրի մակերևյթի աղտոտմը խոչընդոտող լողն փակոցներ. ռետինե նյթեր
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնել համար. ﬔկսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե
թաղանթներ գյղատնտեսական նպատակների համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյթից
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղկ կաչկ. կա-
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չկի լծյթներ. հակաշլացման (գնամշակված) թաղանթներ պատհանների համար.
հրահեստ ﬔկսիչ նյթեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. հերﬔտիկացնող
կպչն ժապավեններ. դռների կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների կաչկից
սահմանափակիչներ. ոչ ﬔտաղական ճկն
խողովակները ﬕացնող հարմարակցիչներ. ոչ
ﬔտաղական կոշտ խողովակները ﬕացնող
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. զտող
նյթեր մասնակի մշակված պլաստմասսայե
թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D տպագրթյան համար.
դաս 19. հայտարարթյնների ոչ ﬔտաղական սյներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեﬔնտ.
ասբեստ
պարնակող շինարարական լծյթներ. հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթաբեր ավազ. բրտակավ. հրակայն աղյսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ ﬔտաղական ճաղաշարքեր. բիտմներ. խեժապատված շինարարական սղոցանյթեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկել համար. փեղկավոր ոչ ﬔտաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտմային շինանյթեր. մասնակի մշակված անտառանյթ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյթ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյթ. ճանապարհային փայտե պատվածքներ. ﬕաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեﬔնտ.
մածցիկ շինանյթեր. աղյսներ. աղյսակավ. կապակցող նյթեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
սզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ ﬔտաղական
ջրհորդաններ (տանիքի).
շինարարական
ստվարաթղթ.
բիտմավորված ստվարաթղթ (շինարարական). հրահեստ նյթեր (շամոտ). բխար ոչ ﬔտաղական ծածկեր. ոչ
ﬔտաղական շինարարական հիﬓակմախքներ. նյթեր ճանապարհաշինթյան և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
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շինարարական լծյթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների համար. ծխնելյզի ոչ
ﬔտաղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված
նյթերից. սալեր ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. ցեﬔնտից պատրաստված սյներ. շերտաքարեր. ոչ ﬔտաղական
ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական կառցվածքներ. շինարարական թղթ. շինարարական
ապակի. ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ոչ
ﬔտաղական ձլվածքներ. ոչ ﬔտաղական
կցվանքային մակադրակներ տանիքների ջրաﬔկսացման համար. ոչ ﬔտաղական անկյնակներ. ոչ ﬔտաղական պատհաններ. ոչ
ﬔտաղական դռներ. դիտահորերի ոչ ﬔտաղական կափարիչներ. ոչ ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց
(որձաքար). սանդղքի ոչ ﬔտաղական աստիճաններ. ջրատար ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրմղի ոչ ﬔտաղական խողովակներ.
ջրատար խողովակների կափյրներ. բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ ﬔտաղական լաստակներ.
բարձրաբերձ ղղաձիգ ոչ ﬔտաղական
կառցվածք
էլեկտրահաղորդման
գծերի
համար. խողովակաշարերի ոչ ﬔտաղական
ճյղավորﬓեր. գերեզմանների ոչ ﬔտաղական շրջանակներ. բիտﬔ տանիքապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հեծաններ.
ոչ
ﬔտաղական խոզանոցներ. ոչ ﬔտաղական
գոﬔր. ոչ ﬔտաղական հենարաններ. գերեզմանաքարեր
(ոչ
ﬔտաղական).
հշատախտակներ (ոչ ﬔտաղական).
թաղիք
շինարարթյան համար. լցակաղապարներ (ոչ
ﬔտաղական). ցեﬔնտ վառարանների համար.
ցեﬔնտ դոﬓային վառարանների համար.
քար.
պատհանի շինարարական հայելապակի. կավ. գրանիտ. կոպիճ. ավազաքար
շինարարթյան համար.
ավազաքարային
խողովակներ. գիպս (շինանյթ). ոչ ﬔտաղական շերտափեղկեր (շերտավարագյրներ).
խարամ (շինանյթ). խիճ. հատակի փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին շերտափեղկեր.
բացառթյամբ
ﬔտաղականի
և
մանածագործականի. հրթիռների թողարկման
տեղակայանքների ոչ ﬔտաղական հարթակներ.
կավարամածներ (ոչ ﬔտաղական).
կապակցող նյթեր ճանապարհային պատ-
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վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարթյան համար. մանրահատակ.
ոչ ﬔտաղական սանդղահեծաններ
(աստիճանների մասեր). դռան կամ պատհանի ոչ ﬔտաղական ﬕջակապեր. ճանապարհային լսատ պատվածքներ. ճանապարհային
«մակադամ» տեսակի խճային պատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հշարձաններ. մագնեզիական ցեﬔնտ. շարժական ոչ ﬔտաղական
կառցվածքներ. մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյթերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական կայմասյներ. կաղնե տակառատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյթ. ոչ ﬔտաղական
ծեփածո զարդեր շինարարթյան համար ոչ
ﬔտաղական բեկվածքներ շինարարթյան
համար. քսվածքներ (շինանյթ). պատերի ոչ
ﬔտաղական երեսապատվածքներ շինարարթյան համար. ջրաﬔկսացման ոչ ﬔտաղական մակադրակներ շինարարթյան համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ոչ ﬔտաղական պարսպապատեր. ոչ ﬔտաղական ցանկապատեր. ագյցային ոչ ﬔտաղական ցցեր.
ազդանշանային ոչ ﬔտաղական. ոչ լսատ և
ոչ ﬔխանիկական պանելներ. պատերի ոչ
ﬔտաղական
շինարարական
երեսվածք.
սահադաշտեր (կառցվածքներ) ոչ ﬔտաղական. թառեր. շինարարական քար. արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր,
քարից պատրաստված իրեր. ոչ ﬔտաղական
հատակներ ﬔտաղական առաստաղներ. շերտաձողիկներ. շրիշակներ շինարարթյան
համար. ոչ ﬔտաղական պատվածքներ շինարարթյան համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական կղﬕնդրներ. ջրացատկի ոչ ﬔտաղական
աշտարակներ. ցատկահարթակներ. ոչ ﬔտաղական դարպասներ. դռների ոչ ﬔտաղական
լողաթներ դռների ոչ ﬔտաղական փեղկեր. ոչ
ﬔտաղական հեռագրասյներ. ոչ ﬔտաղական հավանոցներ. ոչ ﬔտաղական չորսներ.
հավաքովի ոչ ﬔտաղական հարթակներ. քարե
տարողթյններ. նյթեր ճանապարհային
պատվածքների համար. դռների ոչ ﬔտաղական շեﬔր. եղեգ շինարարթյան համար.
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ճանապարհային ոչ ﬔտաղական. ոչ լսատ.
ոչ ﬔխանիկական նշաններ. ոչ ﬔտաղական.
ոչ լսատ. ոչ ﬔխանիկական ազդանշաններ.
ավազ.
բացառթյամբ
կաղապարախառնրդի. շարժական ոչ ﬔտաղական ջերմոցներ.
կայծքարահող (կվարց). ոչ ﬔտաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից. բետոնից կամ
մարմարից.
կպր (շինանյթ). թրծակավ
(շինանյթ). ոչ ﬔտաղական տանիքածածկեր.
ոչ ﬔտաղական շիրմաքարեր. ոչ ﬔտաղական
տաղավարներ (կառցվածքներ). րկաթղային ոչ ﬔտաղական փայտակոճեր. ոչ ﬔտաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ ﬔտաղական
կոշտ խողովակներ շինարարթյան համար.
պատհանի փեղկավոր ոչ ﬔտաղական ապակեկալներ. ﬔկսիչ շինարարական ապակի.
պատհանի ապակի. բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատհանի
շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյթ).
կառանման ոչ ﬔտաղական ճոպանասյներ.
լողն նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ ﬔտաղական
պանելներ. ակվարիﬓեր (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական շինարարական ամրանավորող
նյթեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից. բետոնից կամ մարմարից.
ոչ ﬔտաղական լոգնոցներ (կառցվածքներ)
թռչնների համար. ոչ լսատ ազդալողաններ. լողավազաններ (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ ﬔտաղական տեղակայանքներ
հեծանիﬖերի կայանման համար. ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվարաթղթ
փայտանյթի զանգվածից շինարարթյան
համար. կիսանդրիներ քարից. բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկել ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
ոչ ﬔտաղական սյներ. սամտների ոչ
ﬔտաղական շրջանակներ, դռան ոչ ﬔտաղական արմատր, ոչ ﬔտաղական հիﬓակմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելյզների ոչ ﬔտաղական թասակներ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական սալիկներ. ոչ
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ﬔտաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
ﬔտաղական դամբարաններ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական գլխանոցներ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական երկարիչներ. ոչ ﬔտաղական
ծխնելյզներ. ոչ ﬔտաղական սալեր ճանապարհային պատվածքների համար. ցամաքրդային
ոչ
ﬔտաղական
խողովակներ.
ցամաքրդային խողովակների կափյրներ.
բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդղքներ. ոչ ﬔտաղական. շինարարական ոչ ﬔտաղական
պանելներ. արձանիկներ. պատկերներ քարից.
բետոնից կամ մարմարից. ոչ ﬔտաղական
մահարձաններ. գերեզմանի ոչ ﬔտաղական
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ ﬔտաղական վթարային պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ աղյսից. եռակալված
եղեգասեղﬕչներ (շինանյթ). ճնշմային ոչ
ﬔտաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիﬓերի համար. ավազ ակվարիﬓերի
համար. ոչ ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյթ). հակաﬕջատային ոչ ﬔտաղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեﬔնտներով
ներկառցված ոչ ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ ﬔտաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. հավաքովի
ոչ ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր), ծիրանաքար (պորփյր). փողոցի ոչ
ﬔտաղական ջրհորդաններ. ոչ ﬔտաղական
տրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ ﬔտաղական
ցցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ոչ ﬔտաղական սալիկներ
պատերը երեսապատել համար. ոչ ﬔտաղական սալիկներ շինարարթյան համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ ﬔտաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ ﬔտաղական սյներ շինարարարթյան
համար.
կառցվածքների
համար ոչ ﬔտաղական բարձակներ կառցվածքների համար ոչ ﬔտաղական կալնակներ.
կառցվածքների
ոչ
ﬔտաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցկներ
շենքերի
սեյսմաﬔկսացման
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համար. ոչ ﬔտաղական զրահապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր (կառցվածքներ). երկկողմ բացվող. ճոճվող ոչ ﬔտաղական
դռներ. ոչ ﬔտաղական ակորդեոն դռներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ոչ ﬔտաղական խցիկներ. ոչ ﬔտաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ ﬔտաղական շրջանակներ:
____________________

(210) 20211260
(220) 09.06.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ.
լցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մշտկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետների
ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի գրքյկներ. կլանող թղթ
ծխամորճերի համար. ծաﬔլ ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ ﬔքենաներ. արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մշտկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ պարնակող սիգարետներ, ոչ բժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթել
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համար. մշտկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մշտկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրել հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխել
խոտաբյսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատփեր.
լցկ տփեր. մոխրամաններ. թքամաններ
ծխախոտի
համար.
խոնավարարներով
տփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղկ լծյթներ էլեկտրոնային
սիգարետների
համար.
ծխողների
համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բրավետարարներ,
բացի
եթերային
յղերից.
էլեկտրոնային
սիգարետների
բրավետարարներ,
բացի
եթերային
յղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրյգներ. նարգիլեներ.
պիտյքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). ﬔլաս ծխախոտային
արտադրթյան ﬔջ օգտագործման համար.
ծխել նյթեր /պարագաներ/.ծխախոտի և
ﬔլասի անշաբյր խառնրդներ նարգիլեի
ﬔջ օգտագործման համար:
____________________

(210) 20211261
(220) 09.06.2021
(730) Հանքք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., KR
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիﬖերի պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգել համար. հեծանիﬖերի անվախցեր.
մոտոցիկլետների անվախցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային ﬕջոցների
դողերի
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համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտյքների հավաքակազﬔր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվահեցեր.
թամբերի պատյաններ հեծանիﬖերի համար.
թամբերի
պատյաններ
մոտոցիկլետների
համար.
անվտանգթյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
համար.
արգելակային
սեգﬔնտներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ﬔղﬕչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահկների համար. անվադողերի բթակներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնել համար. թրթրներ (թրթրային
ժապավեններ)
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. անխց դողեր հեծանիﬖերի
համար. անխց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ.
դողեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների անիﬖերի համար:
____________________

(210) 20211262
(220) 09.06.2021
(730) Առևտրի տն «Ռենեսսանս» ՍՊԸ, RU
(540)

(511)
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. ﬔղրային ըմպելիք (ﬔղրասպիրտ,
ﬔղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
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ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211271
(220) 10.06.2021
(730) Ռեքիթթ Բենկիզեր Վանիշ Բ.Վ., NL
(540)

(511)
դաս
3. լվացքի ﬕջոցներ. հավելանյթեր
լվացքի
համար.
պատրաստկներ
լվացքի համար. ﬕջոցներ լվացքի որակը
բարձրացնել համար. սպիտակեցնող նյթեր
սպիտակեղենի համար. սպիտակեցնող նյթեր
հագստի համար. լեղակ սպիտակեղենի
համար. լվացքի գյնը պահպանող նյթեր.
պատրաստկներ լվացքը թրջել համար.
բծերը հանել ﬕջոցներ լվացքի համար.
օսլա (ապրետր). սպիտակեցնող, բծերը
հանող պատրաստկներ. մաքրող ﬕջոցներ և
շամպններ և բծերը հանող ﬕջոցներ գորգերի
համար.
դաս 5. հակամանրէային և հականեխիչ
լվացող
ﬕջոցներ.
հակամանրէային
և
հականեխիչ
ﬕջոցներ լվացքի որակը
բարձրացնել
համար.
լվացքի
գյնը
պահպանող հակամանրէային և հականեխիչ
նյթեր. բծերը հանել հակամանրէային
և հականեխիչ ﬕջոցներ լվացքի համար.
հակամանրէային և հականեխիչ
մաքրող
ﬕջոցներ և շամպններ գորգերի համար.
բծերը հանող հակամանրէային և հականեխիչ
ﬕջոցներ գորգերի համար:
____________________
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(210) 20211272
(220) 10.06.2021
(730) «Չայնաթան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0001,
Թմանյան 19/37, AM
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքների ցցադրմ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սննդի
խանթներ. շարժական կամ ստացիոնար
կրպակների, տաղավարների ﬕջոցով սննդի
առաջարկի և վաճառքի ծառայթյններ.
հացամթերքին
վերաբերող
մանրածախ
առևտրի ծառայթյններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների
ծառայթյններ.
նախաճաշարանների
ծառայթյններ.
ճամբարային
հարմարթյնների
տրամադրմ.
ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ
կամ
սﬓական
հաստատթյններմ. ժամանակավոր բնակատեղերի
վարձակալմ.
պանսիոնների
ծառայթյններ.
զբոսաշրջիկների
համար
տների
ծառայթյններ.
հյրանոցների
ծառայթյններ. մանկամսրների ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ.
տեղերի
ամրագրմ
պանսիոններմ.
տեղերի
ամրագրմ
հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման
ռեստորանների
ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ
կենդանիների
համար.
բարերի
ծառայթյններ.
հանգստի
ճամբարների
ծառայթյններ
(կացարանի
տրամադրմ).
շարժական
շինթյնների վարձյթ. տեղերի ամրագրմ
ժամանակավոր
բնակթյան
համար.
մոթելների ծառայթյններ. կահյքի, սեղանի
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ.
սենյակների,
դահլիճների
վարձակալմ
հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ
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ջրի բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող
սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների
ստեղծմ.
ժամանակավոր
բնակեցման
համար
ընդնարանների
ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման
կառավարմ).
վաշոկ
ռեստորանների
ծառայթյններ. արիշտա դոնի և արիշտա
սոբայի
ռեստորանների
ծառայթյններ.
սննդի ձևավորմ. տորթերի ձևավորմ.
տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի
պատրաստման
հարցերով.
անձնական
խոհարարի
ծառայթյններ.
նարգիլեի
բարերի ծառայթյններ:
____________________
(210) 20211273
(220) 10.06.2021
(730) Արամ Արամյան,
պետթյան 71, բն. 29, AM
(540)

Երևան,

Հանրա-

(511)
դաս
32. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. գազավորված
ջր:
____________________

(210) 20211274
(220) 10.06.2021
(730) «Արﬔնիան ոլնատ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Կոﬕտասի պող., շ. 54/1, բն. 79, AM
(540)

(511)
դաս
ծառեր:

31. չմշակված ընկյզներ. ընկյզի
____________________
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(210) 20211275
(220) 10.06.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(540)

(210) 20211278
(220) 10.06.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 25. հագստ։
____________________

(511)
դաս
16. թղթագրենական ապրանքներ,
գրասենյակային պիտյքներ. թղթե և պլաստիկե
փաթեթներ և պայսակներ նվերների համար.
տպագիր
արտադրանք,
մասնավորապես՝
թղթե կամ ստվարաթղթե նշաններ, գրքեր,
դաս
ագրքեր (ձեռնարկ), ամսագրեր,
տեղեկագրեր, տեղեկատվական քարտեր և
բրոշյրներ կոսﬔտիկայի և կոսﬔտիկական
խնամքի
ոլորտմ.
տպագիր
նյթեր,
մասնավորապես
տպագրված
հոդվածներ
կոսﬔտիկայի և կոսﬔտիկական խնամքի
ոլորտմ. թղթե կամ ստվարաթղթե տփեր,
թղթե կամ ստվարաթղթե տարաներ պահման և
փաթեթավորման համար. պլաստիկե պարկեր
փաթեթավորման համար:
____________________

(210) 20211276
(220) 10.06.2021
(730) Ակցիոնեռնոյե
Ագրոխիմ", RU
(540)

օբշչեստվո

"Շչելկովո

(511)
դաս
5. պեստիցիդներ. ﬕջատասպան
ﬕջոցներ.
պատրաստկներ
ﬖասատ
բյսերը ոչնչացնել համար. ֆնգիցիդներ:
____________________

(210) 20211277
(220) 10.06.2021
(730) Ակցիոնեռնոյե
Ագրոխիմ", RU
(540)

օբշչեստվո

"Շչելկովո

(511)
դաս
5. պեստիցիդներ. ﬕջատասպան
ﬕջոցներ.
պատրաստկներ
ﬖասատ
բյսերը ոչնչացնել համար. ֆնգիցիդներ:
____________________
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(210) 20211279
(220) 10.06.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս 36. բարեգործական հիﬓադրաﬓերի
ծառայթյններ։
____________________

(210) 20211283
(220) 10.06.2021
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(730) Արթր Մանվելի Սանոյան, ՀՀ, Լոռ
մարզ, գ. Շնող, փ. 11, տն 29/2, AM
(540)

(511)
դաս 31. բնական ծաղիկներ:
____________________

(210) 20211285
(220) 10.06.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյ
«Նացիոնալնիե
ալկոգոլնիե
տրադիցիի», RU
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լծամզքներ (էքստրակտներ). գարեջր. կոճապղպեղի գարեջր. ածիկի գարեջր. գարեջրի
քաղց. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրթյններ ըմպելիքներ
պատրաստել համար. ոչ ալկոհոլային բնահյթեր ըմպելիքներ պատրաստել համար.
մրգահյթեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրթյններ գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
լիմոնադներ. գայլկի լծամզքներ (էքստրակտներ) գարեջր պատրաստել համար.
բանջարեղենի հյթեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղց. խաղողի չխմորված քաղց. օրշադ. սոդայաջր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել
համար. գազավորված ջր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյթ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով. սմզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ-
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նրդների 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. սրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար
գինի (գարեջր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի.
դաս
33. անանխի թրմօղի. սպիրտային մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյրասո. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. ﬔղրային ըմպելիք (ﬔղրասպիրտ, ﬔղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյթեր (էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ. ալկոհոլային
խﬕչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211286
(220) 10.06.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս
35. ﬕջոցառﬓերի, ցցահանդեսների,
տոնավաճառների
և
շոների
կազմակերպմ առևտրային, խթանման և
գովազդային նպատակներով. բարեգործական
ծառայթյններ, մասնավորապես կամավորական
ծրագրերի
և
հասարակական
աշխատանքների նախագծերի կազմակերպմ
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և իրականացմ. կանանց քաղցկեղային
հիվանդթյնների, ընտանեկան բռնթյան,
շրջակա ﬕջավայրի խնդիրների վերաբերյալ
հասարակթյան
իրազեկման
խթանմ.
տարբեր ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ։
____________________

(210) 20211288
(220) 11.06.2021
(730) ՇենԺեն Հոշսիա Թեքնոլոջի Քո., Լթդ, CN
(540)

(210) 20211287
(220) 10.06.2021
(730) «Ֆրնզե էսթեյթ վայնրի» ՍՊԸ, Վայոց
Ձորի մարզ, գ. Աղաﬖաձոր, AM
(540)

(511)
դաս 9. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. դյրակիր
համակարգիչների տակդիրներ. սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոնների համար
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ.
ականջակալներ.
բարձրախոսների
պատյաններ.
դյրակիր
ﬔդիանվագարկիչներ.
տակդիրներ բջջային հեռախոսների համար.
ՀՀԴ (USB) մալխներ. լիցքավորող սարքեր
կտակիչների համար. դյրակիր արտաքին
էլեկտրական
կտակիչներ.
գլխադիր
ականջակալներ.
մոնոպոդներ
(ձեռքի
ամրակալաններ). նյթեր էլեկտրահաղորդման
գծերի համար (լարեր, մալխներ). էլեկտրական
մարտկոցներ. սմարթ-ժամացյցներ։
____________________

(511)
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. 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 բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ. բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

07/1

№ 1

(210) 20211289
(220) 11.06.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ռզան
Սավադյան, Երևան, Ներսիսյան 1/12, AM
(540)

44
44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(511)
դաս
35. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. տվյալներ գործարարական
գործառնթյնների
մասին.
հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ. առևտրային տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ.
ինքնարժեքի վերլծթյն. գովազդային նյթերի տարածմ. լսապատճենահանման
ծառայթյններ. աշխատանքի վարձել գործակալթյնների ծառայթյններ. գրասենյակային սարքերի և ապարատների վարձյթ.
հաշվապահական գրքերի վարմ. հաշվետվթյնների կազմմ հաշիﬖերի վերաբերյալ.
առևտրային ադիտ. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվթյն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարել
հարցերով. խորհրդատվթյն գործարարթյան կառավարման հարցերով. ﬔքենագրման
ծառայթյններ. ապրանքների ցցադրմ.
գովազդային նյթերի առաքմ. օգնթյն
առևտրային կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների կառավարման հարցերմ. փաստաթղթերի
վերարտադրմ.
գովազդային
նյթերի նորացմ. նմշների տարածմ. գործարարթյան արդյնավետթյան փորձաքննական ծառայթյններ. աճրդային վաճառք.
շկայի սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ. հետազոտթյններ
գործարարթյան ասպարեզմ. գովազդային
նյթերի վարձյթ. խորհրդատվթյն գործարարթյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակմ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյնկտրային
(իրավիճակի, իրադրթյան) հետազոտթյններ. ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների բնագավառմ. սղագրական
ծառայթյններ. հեռստագովազդ. հաղորդագրթյնների գրառմ (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցցափեղկերի ձևավորմ.
գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ. գործարարթյան կառավարման
խորհրդատվական ծառայթյններ. մանեկենների ծառայթյններ ապրանքները գովազդել կամ խրախսել համար. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալ-
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ների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. տնտեսական
կանխատեսմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվթյան
տրամադրմ. հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. ձեռնարկթյնները տեղափոխել հետ կապված վարչական ծառայթյններ.
տարածքների վարձակալմ գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
անձանց համար. քարտղարական ծառայթյններ. հարկային հայտարարագրերի կազմմ. հեռախոսազանգերին պատասխանել
ծառայթյններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակմ. լրագրերի բաժանորդագրթյան կազմակերպմ երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյրանոցային գործնեթյան կառավարմ. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարմ. տեղեկատվթյան հավաքմ տվյալների համակարգչային հիﬓապաշարներմ. տեղեկատվթյան
կանոնակարգմ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներմ. առևտրական տոնավաճառների կազմակերպմ. լսապատճենահանող սարքավորման վարձյթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցմ. մատակարարման ծառայթյններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ. մամլի տեսթյն.
առևտրի ավտոմատների վարձյթ. հոգեբանական տեստավորմ աշխատողներ ընտրելիս.
գների հաﬔմատման ծառայթյններ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սպառողներին առևտրային տեղեկատվթյան և
խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և
ծառայթյնների ընտրթյան հարցմ. հեռահաղորդակցական ծառայթյնների բաժանորդագրմ երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարմ. ապրանքների և ծառայթյն-
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ների լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն)
կառավարմ երրորդ անձանց համար. ենթակապալառի ծառայթյններ (առևտրային
(կոﬔրցիոն) օգնթյն). հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադրմ. գովազդային տեքստերի խմբագրմ. վիճակագրական տվյալների
հավաքմ և տրամադրմ. գովազդի մանրակերտմ. երաշխավորների որոնմ. նորաձևթյան
ցցադրթյան
կազմակերպմ
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարզիկների գործնեթյան կառավարմ. մարքեթինգ (շկայավարմ).
հեռստամարքեթինգի
ծառայթյններ. դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձյթ. գործարար և առևտրային հարաբերթյնների ոլորտներմ տեղեկատվթյան
տրամադրմ. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացմ. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացմ. գովազդային ծառայթյններ «վճարել ﬔկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային ﬕջնորդային ծառայթյններ. արտահաստիքային աշխատողների գործնեթյան
կառավարմ.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցմ և կնքմ երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիﬓապաշարներմ տվյալների նորացմ և
պահմ. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ. գործարար տեղեկատվթյան տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով. ապրանքներ և
ծառայթյններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրմ.
գովազդային հասկացթյնների մշակմ.
արտաքին վարչական կառավարմ ընկերթյնների համար. հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել ծառայթյններ. ծախսերը
փոխհատցող ծրագրերի առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձյթ. կենսագրական տվյալների գրմ այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարմ. հանդիպﬓերի պլանավորման
ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթ-
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ներ). հանդիպﬓերի մասին հիշեցնել ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի
կառավարմ. գովազդային սցենարների տեքստերի կազմմ. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրթյնների գրանցմ. գրանցամատյանների տեղեկատվթյան թարմացմ և
պահմ. տեղեկատվական ցանկի կազմմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող ձեռնարկատերերի
ընտրթյան հարցմ բիզնես-ծառայթյններ.
հեռստախանթների
ծրագրերի
արտադրթյն. հասարակթյան հետ հաղորդակցման
ռազմավարթյան
վերաբերյալ
խորհրդատվթյն.
խորհրդատվթյն
գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցմ երրորդ անձանց համար.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ.
մրցակցային հետախզական ծառայթյններ. շկայի հետախզական ծառայթյններ.
ֆինանսական
ադիտ.
թվային
երաժշտթյան ներբեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ. հնչյնային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայթյններ. նախապես գրառված երաժշտթյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ.
դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և բժշկական պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ (շկայավարմ). գործարարթյան
ժամանակավոր
կառավարմ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժանդակթյն մրցյթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շկայավարմ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներմ.
լրատվաﬕջոցների
հետ
կապերի
ծառայթյններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցթյան ծառայթյններ. գրասենյակային սարքավորﬓերի վարձյթ համատեղ
աշխատանքային
պայմաններմ.
առևտրային լոբբիստական ծառայթյններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրմ
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առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների
վարկանիշների
տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
հեռախոսային
կոմտատորի
ծառայթյններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայթյններ. սպառողի պրոֆիլավորմ առևտրային կամ մարքեթինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայթյններ
բժշկական
ղղորդման
համար:
____________________

(210) 20211290
(220) 11.06.2021
(730) Էդգար Ռբենի Մանկյան, ՀՀ, Երևան,
Վ. Համբարձմյան 8/1, բն. 27, AM
(540)

(511)
դաս
35. առևտրի ծառայթյնների,
ինչպես նաև առցանց առևտրի ծառայթյնների
տրամադրմ
բնակարանների,
տների,
գրասենյակների և տարածքների վերանորոգման ոլորտին վերաբերող ապրանքների, այդ
թվմ՝ շինանյթի, կերաﬕկական սալիկների,
լաﬕնատե
հատակների,
պաստառների,
ջեռցման
համակարգերի,
ծորակների,
մոնտաժման դետալների  խողովակների և
ներկերի վաճառքի ոլորտմ։
____________________

(210) 20211291
(220) 11.06.2021
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(730) Էդարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան
14/1, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե
ձլվածք. պողպատե կայմասյներ. պողպատե
գալարավարագյրներ. պողպատե թերթեր.
պողպատե խողովակներ. ﬔտաղական կցիչներ հաղորդափոկերի համար. երկաթղային
ղեփոխ սլաքներ. ﬔտաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի համահալվածք),
ﬔլքիոր. ալյﬕն. բրոնզ. ալյﬕնե լար. խարսխասալեր. ﬔտաղյա ծայրափողակներ. ﬔտաղական մղլակներ. ﬔտաղյա կայմասյներ.
ﬔտաղական ձողեր. թակարդներ 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 զոդանյթ. ﬔլքիոր. համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. ﬔտաղական ամրանանյթեր
բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ
(ﬔտաղական կամ ոչ ﬔտաղական). ﬔտաղյա
սահմանափակիչներ պատհանների համար.
դռների ﬔտաղական նեցկներ, դռների ﬔտաղական սահմանափակիչներ. ﬔտաղական
տափօղակներ. ﬔտաղյա սևեռակման օղակներ. ﬔտաղական ծխնիներ. հատակի ﬔտաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր ﬔտաղական
ցանցավանդակների համար, ձողեր ﬔտաղական ցանկապատերի համար. բերիլիմ (գլցինիմ). շղթաներ անասնների համար.
երկեղ ջյր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
ﬔտաղական զրահապատվածք. ﬔտաղական
փականքներ տփերի համար. ﬔտաղական
հեղյսներ. ﬔտաղական բալոններ (պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ հեղկ օդի
համար. ճանաչման ﬔտաղական ապարանջաններ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյ-
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թեր. ﬔտաղական կցաշրթեր. բրոնզե
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված
իրեր (արվեստի ստեղծագործթյն). ճոպաններ կախղիների համար, ﬔտաղաճոպաններ
կախղիների համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ ճոպանների համար, ﬔտաղական ծայրապանակներ ﬔտաղաճոպանների համար. ոչ
էլեկտրական ﬕացքներ ﬔտաղաճոպանների
համար. կադﬕմ. ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների.
ﬔտաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ զբոսանքի գավազանների համար. ﬔտաղական
տարողթյններ թթներ պահել համար.
արկղիկներ դրաﬕ համար՝ պարնակթյան
պահպանվածթյան ապահովմամբ. հաֆնիմ
(կելտիմ). ﬔտաղական շղթաներ. ﬔտաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող ﬔտաղական
ﬕացցիչ օղակներ շղթաների համար. շինարարական ﬔտաղյա շրջանակներ. բարձրացնովի պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ,
պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ. ﬔտաղական խողովակներ կենտրոնական ջեռցման համակարգերի համար. պայտի ﬔխեր.
ﬔտաղյա ցցեր, ﬔտաղյա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոﬕ հանքաքար. ﬔտաղական
երիթակներ. ﬔտաղյա բանալիներ. ﬔխեր.
պաստառաﬔխեր, հարդարման ﬔխեր. ﬔտաղական դյբելներ. չմշակված կոբալտ. ﬔտաղյա նյթեր երկաթղիների ռելսղիների
համար. ﬔտաղական սյներ կառցվածքների
համար. ջրմղի ﬔտաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
ﬔտաղական տփեր. ﬔտաղյա բեռնարկղեր
(պահել և փոխադրման համար). ﬔտաղյա
զգառելսեր. ﬔտաղակաղապար (ձլման
արտադրթյն). զնդաններ. կցվանքային
ﬔտաղական մակադրակներ կտրների ջրաﬔկսացման համար. խողովակների ﬔտաղական
արմնկներ,
խողովակների
ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. ﬔտաղական
դռներ. գոտիները ձգել ﬔտաղական հարմարանքներ. ﬔտաղական սեղմակներ (պահանգներ). ﬔտաղյա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատհանների ﬔտաղապատվածքներ. լարեր սովորական ﬔտաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե
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օղակներ. անջրանցիկ ﬔտաղյա ամրակապեր.
ﬔտաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղկ օդի համար. դռան առջևի
ﬔտաղյա քերիչներ կոշիկները մաքրել.
ցամաքրդային ﬔտաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
ﬔտաղական պտտակներ, ﬔտաղական
պտտաﬔխեր. փաթեթվածքներ ﬔտաղե
թիթեղից. ﬔտաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբթակներ.
շինարարական ﬔտաղյա կալնակներ, շինարարական ﬔտաղյա բարձակներ. ﬔտաղյա
սանդղքներ. լսամտի ﬔտաղական սողնակներ. ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ռելսեր.
պատհանների
ﬔտաղյա
պիտյքակազﬔր. օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակել ոչ էլեկտրական ﬔտաղյա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիմ. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
շինարարական ﬔտաղական ամրան. բյթեր
(երկաթեղեն իրեր). նկով հեղյսներ. ﬔտաղական փականքներ, բացառթյամբ էլեկտրականների,
ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյթ). կապարակնիքներ. գերմանիմ.
ﬔտաղական հողմացյցներ. ﬔտաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). ﬔտաղական կաղապարներ սառյցի համար. յղել
ներագյցներ. ﬔտաղական ցանցեր. զսպանակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիմ. ﬔտաղական խորհրդանշաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ﬔտաղական շերտավարագյրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արյր. արտաքին
ﬔտաղական շերտավարագյրներ, արտաքին
ﬔտաղական լսամտափեղկեր. ﬔտաղական հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. ﬔտաղական կավարամածներ. ﬔտաղական խարտք. ﬔտաղյա սանդղահեծաններ (սանդղքի մասեր). լիմոնիտներ (ﬕներալ).
կոճղեր սովորական ﬔտաղներից. դռների կամ
պատհանների ﬕջակապեր. ﬔտաղական
անվակներ մահճակալների համար, ﬔտաղական անվիկներ մահճակալների համար. ﬔտաղական մղլակներ. բլյﬓեր (պողպատի
գլոցկ) (ﬔտաղագործթյն). մագնեզիմ.
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ﬔտաղական շարժական կառցվածքներ.
ﬔտաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակների համար. ﬔտաղական կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. ﬔտաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
ﬔտաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, ﬔտաղական տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ
(սանդղքներ).
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
դռան ﬔտաղական մրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
ﬔտաղներ. ﬔտաղական հանքաքար. գործվածքներ ﬔտաղալարից. հրակիր ﬔտաղներ.
ﬔտաղական անվակներ կահյքի համար,
ﬔտաղական անվիկներ կահյքի համար.
ագցավոր ﬔտաղական ցցեր. մոլիբդեն.
ﬔտաղական հշարձաններ. մամլակի ﬔտաղական շրթեր. պատերի ﬔտաղական երեսապատվածքներ (շինարարթյն). նիկել.
նիոբիմ.
շինարարական
ﬔտաղական
մակադրակներ ջրաﬔկսացման համար.
տների լյս չարձակող ﬔտաղական համարներ. ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղական զամբյղներ.
ազդանշանային ոչ ﬔխանիկական լյս չարձակող ﬔտաղական պանելներ. պատերի շինարարական ﬔտաղական երեսվածք. ﬔտաղյա
կեռիկ-կախիչներ հագստի համար. ﬔտաղական գլդոններ (կառցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. ﬔտաղական սյներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). ﬔտաղական
հոլովակներ,
բացառթյամբ
ﬔքենաների
մասերի. ﬔտաղական ցցիկներ վրանների
համար. ﬔտաղական առաստաղներ. ﬔտաղյա հատակներ. շինարարական ﬔտաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտրի ﬔտաղական
կղﬕնդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի ﬔտաղական աշտարակներ. դռան ﬔտաղական բռնակներ. ﬔտաղական
գաﬔր.
ﬔտաղական
դարբասներ,
ﬔտաղական ճակատամտք. դռների ﬔտաղական ﬕջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստկներ, դռան ﬔտաղական
սողնակներ. ﬔտաղական օղակներ բանալիների համար. ﬔտաղական հեռագրասյներ.
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ցինկ. ﬔտաղական հեծաններ. լայնանիստ
ﬔտաղական հեծաններ. հավաքովի ﬔտաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լյս չարձակող ճանապարհային ոչ ﬔխանիկական, ﬔտաղական նշաններ. ﬔտաղական
ﬕացքներ խողովակների համար. ﬔտաղալարերը ձգել հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ).
փաթեթավորման ﬔտաղական տարողթյններ. ﬔտաղական պահեստարաններ. դռան
ﬔտաղական շեﬔր. չլսարձակող ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական ազդանշաններ. շարժական ﬔտաղական ջերմոցներ. ﬔտաղական
փականքներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նեցկներ, ﬔտաղական
սահմանափակիչներ. ﬔտաղական բնկերներ. զանգլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգլակներ, զանգեր, զանգակներ. ﬔտաղալար զոդման
համար.
ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի, ﬔտաղական կափյրներ, բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի.
արձաններ
սովորական
ﬔտաղներից. երկաթգծային ﬔտաղական
կոճեր. տանտալ (ﬔտաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ. ձգող ﬕացցիչ օղակներ.
տիտան. ﬔտաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, պղնձացինկ (համահալվածք). ﬔտաղական
տապանաքարեր.
ﬔտաղական
տրնիկետներ. ցանցավոր ﬔտաղական ցանկապատեր. վոլֆրամ. ﬔտաղական խողովակաշարեր.
վանադիմ.
պատհանների
փեղկավոր
ﬔտաղական
ապակեկալներ.
ﬔտաղյա պնդացնող օղակներ. ﬔտաղական
ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ցիրկոնիմ. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա կառցվածքներ. ﬔտաղական
արմատր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական ﬔտաղների համահալվածքներից, բացառթյամբ դյրահալների.
սովորական
ﬔտաղների
համահալվածքներ. ալյﬕնե նրբաթիթեղ.
կառանման ﬔտաղական ցցեր. լողացող ﬔտաղական նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղյսներ. պատերը երեսապատել ﬔտաղական պանելներ. ﬔտաղական ամրանանյթեր խողովակների համար.
շինարարական ﬔտաղական ամրանանյթեր.
ﬔտաղական ամրանանյթեր շարժափոկերի
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համար. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված գեղարվեստական իրեր. ﬔտաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. ﬔտաղական տաշտեր թռչնների համար (կառցվածքներ). լյս չարձակող ﬔտաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգել
հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղյա
ժապավեններ կապկպել կամ փաթեթավորման համար. ﬔտաղական թելեր կապկպվածքի
համար. ﬔտաղական տակառիկներ. տակառների ﬔտաղական օղագոտիներ, տակառիկների ﬔտաղական օղագոտիներ. ﬔտաղական
տակառներ. ﬔտաղական լողավազաններ
(կառցվածքներ). ﬔտաղյա շինանյթեր.
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 փոխադրել համար.
ﬔտաղական կիսանդրիներ. լողափի ﬔտաղական խցիկներ. ներկել ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղﬕչ ﬔտաղական հարմարանքներ խողովակների
համար.
ﬔտաղական
անրներ
մալխները և խողովակներն ամրացնել
համար. ﬔտաղական սեղմակներ ճոպանների,
ﬔտաղաճոպանների համար. պատհանների
ﬔտաղական շրջանակներ. հիﬓակմախքներ
ջերմոցների համար. ﬔտաղյա վրաքաշներ.
ծխնելյզների ﬔտաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի ﬔտաղական թելեր գյղատնտեսական նպատակների համար. ﬔտաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացել
համար. շինարարական ﬔտաղական սալիկներ. հատակի ﬔտաղական սալեր. ﬔտաղական դամբարաններ. ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. ﬔտաղական բեռնատար տակդիրներ. բեռնման ﬔտա-
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ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. ﬔտաղական հոդակապեր. շինարարական ﬔտաղական հիﬓակմախքներ. դռան
ﬔտաղական շրջանակներ. ﬔտաղյա նյթեր
ճոպանղիների ռելսղիների համար. ծխնելյզների ﬔտաղական գլխանոցներ. ﬔտաղական
ջրհորդաններ.
ցամաքրդային
խողովակների
ﬔտաղական
կափյրներ.
ﬔտաղական ﬕջնապատեր. սյների ﬔտաղական պատյաններ նավթահորերի համար.
ﬔտաղական պահեստարաններ հեղկ վառելիքի համար. շարժական կառցվածքներ.
լողն ﬔտաղական պահեստարաններ. ﬔտաղական ճոպաններ. ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ﬔտաղական ձլվածքներ. ﬔտաղական
անկյնակներ. ﬔտաղական պատհաններ.
դռների ﬔտաղապատվածքներ. ﬔտաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. ﬔտաղական կափարիչներ դիտահորերի համար. ﬔտաղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնել համար
(երկաթեղեն իրեր). հագստի կախարանների
ﬔտաղյա կեռիկներ. չﬔկսացված պղնձալար. ﬔտաղական բաքեր. սանդղքների
ﬔտաղական աստիճաններ. ջրհորդան ﬔտաղական խողովակներ. ճկն փողրակները
փաթաթել համար ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական թմբկագլաններ. անշարժ ﬔտաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմղի խողովակների ﬔտաղական փականներ. շինարարական ﬔտաղական փայտամածներ. ﬔտաղյա
հենասանդղքներ. շարժական ﬔտաղական
նավասանդղքներ ղևորների համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ. ﬔտաղական
պնդօղակներ.
ﬔտաղական
հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. ﬔտաղական
ճյղավորթյններ խողովակաշարի համար.
ﬔտաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, ﬔտաղական շրջանակներ մահարձանների համար. ﬔտաղական ցանկապատեր.
ճկն փողրակները փաթաթել համար ﬔտաղական ոչ ﬔխանիկական հարմարանքներ.
ﬔտաղյա ցցանակներ. ﬔտաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր ﬔտաղ. ﬔտաղական փականքներ
պորտֆելների համար, ﬔտաղական փականքներ պայսակների համար. ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար.
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շինարարական
ﬔտաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական ﬔտաղներից. ﬔտաղական ժապավենները ձգել հարմարանքներ
(ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղական ձլակաղապարներ. ﬔտաղական տապանասալեր. ﬔտաղյա մահարձաններ. ﬔտաղական ցցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
ﬔտաղական կոթողներ. ﬔտաղական հշատախտակներ. բխարիների, վառարանների
ﬔտաղական ցանցեր. ﬔտաղական կանգադարակներ տակառների համար. ﬔտաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների ﬔտաղյա պիտյքակազﬔր.
ﬔտաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղյա արկղիկեր, ﬔտաղյա սնդկներ. տարբերիչ ﬔտաղական
ցցանակներ,
ﬔտաղական
անվանատախտակներ. գրանցման ﬔտաղական համարանշաններ. կերﬔտներ (խեցեղեն՝
ﬔտաղափոշց և դժվարահալ ﬕացթյններից). տակառների ﬔտաղյա ծորակներ. ﬔտաղական սյներ հայտարարթյնների համար.
կառանման ﬔտաղական տակառներ. ծխնելյզի ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ծխանցքեր. ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման և օդորակման կայանքների համար.
ﬔտաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյթ. ոչ
ﬔխանիկական
ﬔտաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական ﬔտաղներից,
բացառթյամբ տպագրականների. ﬔտաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար. ճնշմային ﬔտաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի ﬔտաղական
խցիկներ. ﬔտաղյա արկղեր գործիքների
համար. ﬔտաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). ﬔտաղյա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիﬖերի բլոկավորման կալններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան ﬔտաղական ցանցեր. լեռնագնացների ﬔտաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բխարիների
վառելափայտի
համար. թռչններին վանող հողմային ﬔտաղական սարքեր. ﬔտաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման ﬔտաղներ. հրահեստ ﬔտաղյա շինանյթեր. կանա-
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չով
հյսապատված
տաղավարներ
(ﬔտաղական կառցվածքներ). ﬔտաղական
ախոռներ. ﬔտաղական խոզաբներ. հավաքովի
ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ﬔտաղական սկտեղներ. փողոցի
ﬔտաղական ջրհորդաններ. պտտակավոր
ﬔտաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական ﬔտաղական սարքեր պատհանները բացել համար. ոչ էլեկտրական
ﬔտաղական սարքեր պատհանները փակել
համար. պատերը երեսապատել ﬔտաղական
սալիկներ. ﬔտաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական ﬔտաղական
սալեր.
ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ.
ֆոտոէլեﬔնտներով ներկառցված ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ﬔտաղական
զրահապատ դռներ. ﬔտաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների ﬔտաղական անշարժ բաշխիչներ շների ﬓացորդների
համար. 3D–տպագրթյան համար ﬔտաղական փոշի և նրբաթիթեղ. ﬔտաղական կեռիկներ
պատհանների
համար.
դռների
ﬔտաղական հենարաններ. տանիքների ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ﬔտաղական ճաղաշարքեր. երեսպատման ﬔտաղական
պատվածքներ կառցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. շերտահանված ﬔտաղյա
ձողեր. ձգված և ողորկված ﬔտաղյա ձողեր.
պայսակների ﬔտաղյա կախիչներ. ﬔտաղյա
նեցկներ կահյքի համար. ﬔտաղյա պիտակներ. ﬔտաղյա կանիստրներ (ջրամաններ).
ﬔտաղյա ցցեր բյսերի կամ ծառերի համար.
ﬔտաղյա դրոշակաձողեր (կառցվածքներ).
ﬔտաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշﬔլ
համար. ﬔտաղյա ﬔխեր կոշիկների համար.
կոշիկների ﬔտաղյա կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. ﬔտաղյա
ծալովի դռներ. ﬔտաղյա ձլածոներ շինթյնների համար. բխարիների ﬔտաղյա
դարակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսված ﬔտաղական թեք հարթակներ. սովորական ﬔտաղներից խաչելթյններ, բացառթյամբ ոսկերչական իրերի.
ﬔտաղյա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար ﬔտաղյա բեռնարկղեր.
ձեռքի ﬔտաղյա դրոշակաձողեր. ﬔտաղյա
խցաններ. ﬔտաղյա ակորդեոն դռներ. բխա-
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րիների ﬔտաղյա ճաղավանդակներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ձայնային վահանակներ. այգեգործական ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 19. հայտարարթյնների ոչ ﬔտաղական սյներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեﬔնտ.
ասբեստ
պարնակող շինարարական լծյթներ. հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթաբերավազ. բրտակավ. հրակայն աղյսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ ﬔտաղական ճաղաշարքեր. բիտմներ. խեժապատված շինարարական սղոցանյթեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկել համար. փեղկավոր ոչ ﬔտաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտմային շինանյթեր. մասնակի մշակված անտառանյթ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյթ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյթ. ճանապարհային փայտե պատվածքներ. ﬕաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեﬔնտ.
մածցիկ շինանյթեր. աղյսներ. աղյսակավ. կապակցող նյթեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
սզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ ﬔտաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթղթ. բիտմավորված ստվարաթղթ (շինարարական). հրահեստ նյթեր (շամոտ). բխար ոչ ﬔտաղական ծածկեր. ոչ
ﬔտաղական շինարարական հիﬓակմախքներ. նյթեր ճանապարհաշինթյան և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լծյթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելյզի ոչ ﬔտաղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. սալեր ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. ցեﬔնտից պատրաստված
սյներ. շերտաքարեր. ոչ ﬔտաղական ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական կառցվածքներ.
շինարարական թղթ. շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ոչ ﬔտաղա-
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կան ձլվածքներ. ոչ ﬔտաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական անկյնակներ. ոչ
ﬔտաղական պատհաններ. ոչ ﬔտաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ ﬔտաղական կափարիչներ. ոչ ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդղքի ոչ ﬔտաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրմղի
ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրատար խողովակների կափյրներ, բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
ﬔտաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ղղաձիգ ոչ ﬔտաղական կառցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. գերեզմանների ոչ ﬔտաղական շրջանակներ. բիտﬔ
տանիքապատվածքներ.
ոչ
ﬔտաղական
հեծաններ. ոչ ﬔտաղական խոզանոցներ. ոչ
ﬔտաղական գոﬔր. ոչ ﬔտաղական հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ ﬔտաղական).
հշատախտակներ (ոչ ﬔտաղական). թաղիք
շինարարթյան համար. լցակաղապարներ (ոչ
ﬔտաղական). ցեﬔնտ վառարանների համար.
ցեﬔնտ դոﬓային վառարանների համար. քար.
պատհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյթ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարթյան համար. ավազաքարային խողովակներ. գիպս (շինանյթ). ոչ
ﬔտաղական շերտափեղկեր (շերտավարագյրներ). խարամ (շինանյթ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառթյամբ ﬔտաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ ﬔտաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ ﬔտաղական).
կապակցող նյթեր ճանապարհային պատվածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարթյան համար. մանրահատակ.
ոչ ﬔտաղական սանդղահեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ պատհանի ոչ ﬔտաղական ﬕջակապեր. ճանապարհային լսատ
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ ﬔտաղական
կառցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյթերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ

52
52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական կայմասյներ. կաղնե տակառատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյթ. ոչ ﬔտաղական
ծեփածո զարդեր շինարարթյան համար.ոչ
ﬔտաղական բեկվածքներ շինարարթյան
համար. քսվածքներ (շինանյթ). պատերի ոչ
ﬔտաղական երեսապատվածքներ շինարարթյան համար. ջրաﬔկսացման ոչ ﬔտաղական մակադրակներ շինարարթյան համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ոչ ﬔտաղական պարսպապատեր. ոչ ﬔտաղական ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ և ոչ ﬔխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ ﬔտաղական շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
ﬔտաղական հատակներ. ոչ ﬔտաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարթյան համար. ոչ ﬔտաղական պատվածքներ շինարարթյան համար. տանիքների
ոչ ﬔտաղական կղﬕնդրներ. ջրացատկի ոչ
ﬔտաղական աշտարակներ, ցատկահարթակներ. ոչ ﬔտաղական դարպասներ. դռների ոչ
ﬔտաղական լողաթներ, դռների ոչ ﬔտաղական փեղկեր. ոչ ﬔտաղական հեռագրասյներ. ոչ ﬔտաղական հավանոցներ. ոչ
ﬔտաղական չորսներ. հավաքովի ոչ ﬔտաղական հարթակներ. քարե տարողթյններ.
նյթեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ ﬔտաղական շեﬔր. եղեգ
շինարարթյան համար. ճանապարհային ոչ
ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ ﬔխանիկական
նշաններ. ոչ ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ
ﬔխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառթյամբ կաղապարախառնրդի. շարժական
ոչ ﬔտաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ ﬔտաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կպր
(շինանյթ). թրծակավ (շինանյթ). ոչ ﬔտաղական տանիքածածկեր. ոչ ﬔտաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ ﬔտաղական
տաղավարներ (կառցվածքներ). երկաթղային ոչ ﬔտաղական փայտակոճեր. ոչ ﬔտաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ ﬔտաղական
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կոշտ խողովակներ շինարարթյան համար.
պատհանի փեղկավոր ոչ ﬔտաղական ապակեկալներ. ﬔկսիչ շինարարական ապակի.
պատհանի ապակի, բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատհանի
շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյթ).
կառանման ոչ ﬔտաղական ճոպանասյներ.
լողն նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ ﬔտաղական
պանելներ. ակվարիﬓեր (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական շինարարական ամրանավորող
նյթեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ ﬔտաղական լոգնոցներ (կառցվածքներ)
թռչնների համար. ոչ լսատ ազդալողաններ. լողավազաններ (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ ﬔտաղական տեղակայանքներ
հեծանիﬖերի կայանման համար. ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվարաթղթ
փայտանյթի զանգվածից շինարարթյան
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկել ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
ոչ ﬔտաղական սյներ. լսամտների ոչ
ﬔտաղական շրջանակներ. դռան ոչ ﬔտաղական արմատր. ոչ ﬔտաղական հիﬓակմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելյզների ոչ ﬔտաղական թասակներ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական սալիկներ. ոչ
ﬔտաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
ﬔտաղական դամբարաններ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական գլխանոցներ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական երկարիչներ. ոչ ﬔտաղական
ծխնելյզներ. ոչ ﬔտաղական սալեր ճանապարհային պատվածքների համար. ցամաքրդային
ոչ
ﬔտաղական
խողովակներ.
ցամաքրդային խողովակների կափյրներ,
բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդղքներ, ոչ ﬔտաղական. շինարարական ոչ ﬔտաղական
պանելներ. արձանիկներ, պատկերներ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ
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ﬔտաղական). գերեզմանի ոչ ﬔտաղական
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ ﬔտաղական վթարային պաշտպանակներ. փոստարկղեր քարից կամ աղյսից. եռակալված
եղեգասեղﬕչներ (շինանյթ). ճնշմային ոչ
ﬔտաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիﬓերի համար. ավազ ակվարիﬓերի
համար. ոչ ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյթ). հակաﬕջատային ոչ ﬔտաղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեﬔնտներով
ներկառցված ոչ ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ ﬔտաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. հավաքովի
ոչ ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ծիրանաքար (պորփյր). փողոցի ոչ
ﬔտաղական ջրհորդաններ. ոչ ﬔտաղական
տրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ ﬔտաղական
ցցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ոչ ﬔտաղական սալիկներ
պատերը երեսապատել համար. ոչ ﬔտաղական սալիկներ շինարարթյան համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ ﬔտաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ ﬔտաղական սյներ շինարարարթյան
համար.
կառցվածքների
համար ոչ ﬔտաղական բարձակներ, կառցվածքների համար ոչ ﬔտաղական կալնակներ.
կառցվածքների
ոչ
ﬔտաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցկներ
շենքերի
սեյսմաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական զրահապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր (կառցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ ﬔտաղական
դռներ. ոչ ﬔտաղական ակորդեոն դռներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ոչ ﬔտաղական խցիկներ. ոչ ﬔտաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 20. ﬔղվափեթակներ. հայտարարթյնների տախտակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային կենդանիների համար. բներ տնային կենդանիների համար. տնակներ տնային
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կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագյրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղﬕչներ մալխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գին պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբկե իրեր. նստարաններ (կահյք).
ձկնորսական զամբյղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
ﬔտաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. բաժանմնքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործթյան համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնել համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղ ջյրներից. գրասեղաններ (կահյք). գրասենյակային կահյք. զգեստների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավորանք (կահյք). ոչ ﬔտաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահյք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բխար էկրաններ (կահյք). դագաղներ. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. իրեր եղ ջերների եղ ջյրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահյք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ ﬔտաղական եզրաչափքեր երկաթղիների համար.
ոչ ﬔտաղական հոդակապեր. ցցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղկ
վառելիքի տարողթյններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողն ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ ﬔտաղական սկտեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղ ջյրից. իրեր բսական փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացառ-
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թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ ﬔտաղական
կեռիկներ հագստի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔծ անոթներ հեղկների համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարել, գծագրել համար. անշարժ ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ ﬔտաղական
նեցկներ բյսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ ﬔտաղական
սանդղքներ ղևորների համար. դպրոցական
կահյք. սեղաններ գրաﬔքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. ոչ ﬔտաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողթյններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագյրների համար, բացառթյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ ﬔխանիկական,
ոչ ﬔտաղական փաթաթման թմբկներ ճկն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ ﬔխանիկական, ոչ ﬔտաղական սարքավորանք
ճկն փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գորգերն ամրացնել համար.
դազգահներ. դարակներ (կահյք). բներ տնային թռչնների համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ ﬔտաղական փականակներ
տարողթյնների համար. ոչ ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար. ծաղկարկղեր (կահյք). պատվանդաններ ծաղկամանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացանների համար. ոչ ﬔտաղական ﬔծ տակառատարաներ.
ոչ
ﬔտաղական
հենակներ
(նեցկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագյրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ պատհանների համար. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. ﬕս կտրատել
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխել համար. համարների գրանցման ոչ ﬔտաղական թիթեղներ.

07/1

№ 1

հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական կահյք. իրեր ռատանգյան
արմավենց.
ցցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագյրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահյք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ ﬔտաղական
անիﬖեր մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյսած
զամբյղներ (կողոﬖեր, տփեր) մթերք տեղափոխել
համար.
հագստի
կախիչներ
(կահյք). ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ ﬔտաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
ﬔտաղական ձեռնասանդղքներ. կահյքի
փայտե ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական անիվներ կահյքի համար. ﬔղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված սադափ. նյնականացման ոչ ﬔտաղական ցցանակներ. շենքերի ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ համարներ. թռչնների խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառթյամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյսածո
իրեր ծղոտից, բացառթյամբ խսիրների. ծղոտից հյսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթխի զամբյղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կեռիկներ հագստի համար.
դեկորատիվ վարագյրներ լնքից. ոչ ﬔտաղական ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ կահյքի համար. ղղորդիչներ
վարագյրների համար. դարակներ կահյքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահյքի
համար. պահեստարաններ, բացառթյամբ
ﬔտաղից և քարից պատրաստվածների. վարագյրների քիվեր. կեռիկներ վարագյրների
համար. կապեր վարագյրների համար. եղեգ
(հյսել համար հմք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ ﬔտաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ ﬔտաղական կափյրներ
(փականներ), բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. ﬔտաղական սեղան-
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ներ. արդզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. պատվանդաններ (կահյք). բանալիներ կախել
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյսածո իրեր. ցցապահարաններ
(կահյք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառթյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացառթյամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի համար ոչ ﬔտաղական
տարողթյններ. ոչ ﬔտաղական սնդկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահյք). ոչ ﬔտաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
ﬔտաղական). կանգնակներ հաշվիչ ﬔքենաների համար. խցանման ոչ ﬔտաղական ﬕջոցներ. ոչ ﬔտաղական խցաններ. ոչ ﬔտաղական
պտտակներ. ոչ ﬔտաղական գաﬔր. ամրակման ձողաձև ոչ ﬔտաղական մանրամասեր. ոչ
ﬔտաղական հեղյսներ. խցափակման ոչ
ﬔտաղական ﬕջոցներ շշերի համար. ոչ ﬔտաղական փականակներ շշերի համար. տարբերիչ
ոչ
ﬔտաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահյք). կիսանդրիներ
փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական սեղﬕչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. ﬔրսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառթյամբ բժշկականի. ցամաքրդային խողովակների պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
ոչ ﬔտաղական խցաբթակներ. իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տփեր. արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական կողպեքներ,
բացառթյամբ էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ ﬔտաղական ձողեր. ոչ
ﬔտաղական զամբյղներ. ոչ ﬔտաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատյցների ոչ
ﬔտաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցցանակներ. սայլակներ (կահյք).
բամբկե գալարավարագյրներ. արկղեր
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խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ մանկիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստել համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագյրների
համար. իշոտնկներ փայտ սղոցել համար.
փայտե իրեր կատների ճանկերը սրել
համար. կախաթևիկներ հագստը տեղափոխել համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների
համար
(կահյք).
աճյնասափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտավարագյրներ հյսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահյք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատհանների շերտավարագյրներ
(կահյք). դռան ոչ ﬔտաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվել հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարրել
համար. բարրելիս երեխաների տակ գցել
փռոցներ. դռների ոչ ﬔտաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագյրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագյրներ.
դռների ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր.
առանձին
կանգնող
ﬕջնապատեր
(կահյք). ոչ ﬔտաղական պտտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ ﬔտաղական մրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահյք).
փչովի կահյք. ոչ ﬔտաղական ելարաններ. ոչ
ﬔտաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անրներ ոչ ﬔտաղական խողովակներն ամրակապել համար. ցցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկներ քնել համար. ոչ ﬔտաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
ﬔտաղական բաշխիչներ շների ﬓացկների
տոպրակների համար. դռների ոչ ﬔտաղական
կամ կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ.
պատհանների
ոչ
ﬔտաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական հենակներ.
դռների ոչ ﬔտաղական հենակներ. ոչ ﬔտաղական գործիքատփեր. ոչ ﬔտաղական արկ-
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ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
ﬔտաղական
կախիչներ
պայսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ ﬔտաղական բարձակներ կահյքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ (կահյք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյﬓերի
համար.
ոչ
ﬔտաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայսակները կնքել
համար. մանկական մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառթյամբ անկողնային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխել կողովներ. ոտիկներ կահյքի համար. կարճ ոտիկներ
կահյքի համար. զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ ﬔտաղական կրնկատակեր. փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ
պլաստիկից
խաչելթյններ,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. ճամբարային (տրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
աթոռներ ցնցղ ընդնել համար. գլխը
պահել բարձիկներ մանկների համար.
դիրքի կայնացման բարձիկներ մանկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանկների համար. ձեռքի ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, ﬔտաղյա կամ
ռետինե. դռները փակել ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ ﬔտաղական անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյրակիր գրասեղաններ. ոչ ﬔտաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացել համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել
համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատհանները փակել համար. բարձրացնովի
պատհանի
ոչ
ﬔտաղական
հոլովակներ, պատհանի ոչ ﬔտաղական
հոլովակներ. ոչ ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների. լվացարանային պահարաններ (կահյք). կահյքի
գզրոցներ. ղեբեռների պահարաններ.
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դաս 35. շինանյթի առևտր.
դաս
37. շինարարթյն, դռների և
պատհանների տեղադրմ։
____________________

(210) 20211292
(220) 11.06.2021
(730) Էդարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան
14/1, բն. 20, AM
(540)
(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե
ձլվածք. պողպատե կայմասյներ. պողպատե
գալարավարագյրներ. պողպատե թերթեր.
պողպատե խողովակներ. ﬔտաղական կցիչներ հաղորդափոկերի համար. երկաթղային
ղեփոխ սլաքներ. ﬔտաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի համահալվածք),
ﬔլքիոր. ալյﬕն. բրոնզ. ալյﬕնե լար.
խարսխասալեր. ﬔտաղյա ծայրափողակներ.
ﬔտաղական մղլակներ. ﬔտաղյա կայմասյներ. ﬔտաղական ձողեր. թակարդներ 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 զոդանյթ. ﬔլքիոր. համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. ﬔտաղական ամրանանյթեր
բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ
(ﬔտաղական կամ ոչ ﬔտաղական). ﬔտաղյա
սահմանափակիչներ պատհանների համար.
դռների ﬔտաղական նեցկներ, դռների ﬔտաղական սահմանափակիչներ. ﬔտաղական
տափօղակներ. ﬔտաղյա սևեռակման օղակներ. ﬔտաղական ծխնիներ. հատակի ﬔտաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր ﬔտաղական
ցանցավանդակների համար, ձողեր ﬔտաղական ցանկապատերի համար. բերիլիմ (գլցինիմ). շղթաներ անասնների համար.
երկեղ ջյր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
ﬔտաղական զրահապատվածք. ﬔտաղական
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փականքներ տփերի համար. ﬔտաղական
հեղյսներ. ﬔտաղական բալոններ (պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ հեղկ օդի
համար. ճանաչման ﬔտաղական ապարանջաններ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյթեր. ﬔտաղական կցաշրթեր. բրոնզե
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված
իրեր (արվեստի ստեղծագործթյն). ճոպաններ կախղիների համար, ﬔտաղաճոպաններ
կախղիների համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ ճոպանների համար, ﬔտաղական ծայրապանակներ ﬔտաղաճոպանների համար. ոչ
էլեկտրական ﬕացքներ ﬔտաղաճոպանների
համար. կադﬕմ. ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների.
ﬔտաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ զբոսանքի գավազանների համար. ﬔտաղական
տարողթյններ թթներ պահել համար.
արկղիկներ դրաﬕ համար՝ պարնակթյան
պահպանվածթյան ապահովմամբ. հաֆնիմ
(կելտիմ). ﬔտաղական շղթաներ. ﬔտաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող ﬔտաղական
ﬕացցիչ օղակներ շղթաների համար. շինարարական ﬔտաղյա շրջանակներ. բարձրացնովի պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ,
պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ. ﬔտաղական խողովակներ կենտրոնական ջեռցման համակարգերի համար. պայտի ﬔխեր.
ﬔտաղյա ցցեր, ﬔտաղյա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոﬕ հանքաքար. ﬔտաղական
երիթակներ. ﬔտաղյա բանալիներ. ﬔխեր.
պաստառաﬔխեր, հարդարման ﬔխեր. ﬔտաղական դյբելներ. չմշակված կոբալտ. ﬔտաղյա նյթեր երկաթղիների ռելսղիների
համար. ﬔտաղական սյներ կառցվածքների
համար. ջրմղի ﬔտաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
ﬔտաղական տփեր. ﬔտաղյա բեռնարկղեր
(պահել և փոխադրման համար). ﬔտաղյա
զգառելսեր. ﬔտաղակաղապար (ձլման
արտադրթյն). զնդաններ. կցվանքային
ﬔտաղական մակադրակներ կտրների ջրաﬔկսացման համար. խողովակների ﬔտաղական
արմնկներ,
խողովակների
ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. ﬔտաղական
դռներ. գոտիները ձգել ﬔտաղական հարմարանքներ. ﬔտաղական սեղմակներ (պահանգ-
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ներ). ﬔտաղյա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատհանների ﬔտաղապատվածքներ. լարեր սովորական ﬔտաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ ﬔտաղյա ամրակապեր.
ﬔտաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղկ օդի համար. դռան առջևի
ﬔտաղյա քերիչներ կոշիկները մաքրել.
ցամաքրդային ﬔտաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
ﬔտաղական պտտակներ, ﬔտաղական
պտտաﬔխեր. փաթեթվածքներ ﬔտաղե
թիթեղից. ﬔտաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբթակներ.
շինարարական ﬔտաղյա կալնակներ, շինարարական ﬔտաղյա բարձակներ. ﬔտաղյա
սանդղքներ. լսամտի ﬔտաղական սողնակներ. ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ռելսեր.
պատհանների
ﬔտաղյա
պիտյքակազﬔր. օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակել ոչ էլեկտրական ﬔտաղյա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիմ. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
շինարարական ﬔտաղական ամրան. բյթեր
(երկաթեղեն իրեր). նկով հեղյսներ. ﬔտաղական փականքներ, բացառթյամբ էլեկտրականների,
ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյթ). կապարակնիքներ. գերմանիմ.
ﬔտաղական հողմացյցներ. ﬔտաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). ﬔտաղական կաղապարներ սառյցի համար. յղել
ներագյցներ. ﬔտաղական ցանցեր. զսպանակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիմ. ﬔտաղական խորհրդանշաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ﬔտաղական շերտավարագյրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արյր. արտաքին
ﬔտաղական շերտավարագյրներ, արտաքին
ﬔտաղական լսամտափեղկեր. ﬔտաղական հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. ﬔտաղական կավարամածներ. ﬔտաղական խարտք. ﬔտաղյա սանդղահեծաններ (սանդղքի մասեր). լիմոնիտներ (ﬕներալ).
կոճղեր սովորական ﬔտաղներից. դռների կամ
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պատհանների ﬕջակապեր. ﬔտաղական
անվակներ մահճակալների համար, ﬔտաղական անվիկներ մահճակալների համար. ﬔտաղական մղլակներ. բլյﬓեր (պողպատի
գլոցկ) (ﬔտաղագործթյն). մագնեզիմ.
ﬔտաղական շարժական կառցվածքներ.
ﬔտաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակների համար. ﬔտաղական կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. ﬔտաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
ﬔտաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, ﬔտաղական տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ
(սանդղքներ).
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
դռան ﬔտաղական մրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
ﬔտաղներ. ﬔտաղական հանքաքար. գործվածքներ ﬔտաղալարից. հրակիր ﬔտաղներ.
ﬔտաղական անվակներ կահյքի համար,
ﬔտաղական անվիկներ կահյքի համար.
ագցավոր ﬔտաղական ցցեր. մոլիբդեն.
ﬔտաղական հշարձաններ. մամլակի ﬔտաղական շրթեր. պատերի ﬔտաղական երեսապատվածքներ (շինարարթյն). նիկել.
նիոբիմ.
շինարարական
ﬔտաղական
մակադրակներ ջրաﬔկսացման համար.
տների լյս չարձակող ﬔտաղական համարներ. ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղական զամբյղներ.
ազդանշանային ոչ ﬔխանիկական լյս չարձակող ﬔտաղական պանելներ. պատերի շինարարական ﬔտաղական երեսվածք. ﬔտաղյա
կեռիկ-կախիչներ հագստի համար. ﬔտաղական գլդոններ (կառցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. ﬔտաղական սյներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). ﬔտաղական
հոլովակներ,
բացառթյամբ
ﬔքենաների
մասերի. ﬔտաղական ցցիկներ վրանների
համար. ﬔտաղական առաստաղներ. ﬔտաղյա հատակներ. շինարարական ﬔտաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտրի ﬔտաղական
կղﬕնդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի ﬔտաղական աշտարակներ. դռան ﬔտաղական բռնակներ. ﬔտաղական
գաﬔր.
ﬔտաղական
դարբասներ,
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ﬔտաղական ճակատամտք. դռների ﬔտաղական ﬕջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստկներ, դռան ﬔտաղական
սողնակներ. ﬔտաղական օղակներ բանալիների համար. ﬔտաղական հեռագրասյներ.
ցինկ. ﬔտաղական հեծաններ. լայնանիստ
ﬔտաղական հեծաններ. հավաքովի ﬔտաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լյս չարձակող ճանապարհային ոչ ﬔխանիկական, ﬔտաղական նշաններ. ﬔտաղական
ﬕացքներ խողովակների համար. ﬔտաղալարերը ձգել հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ).
փաթեթավորման ﬔտաղական տարողթյններ. ﬔտաղական պահեստարաններ. դռան
ﬔտաղական շեﬔր. չլսարձակող ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական ազդանշաններ. շարժական ﬔտաղական ջերմոցներ. ﬔտաղական
փականքներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նեցկներ, ﬔտաղական
սահմանափակիչներ. ﬔտաղական բնկերներ. զանգլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգլակներ, զանգեր, զանգակներ. ﬔտաղալար զոդման
համար.
ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի, ﬔտաղական կափյրներ, բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի.
արձաններ
սովորական
ﬔտաղներից. երկաթգծային ﬔտաղական
կոճեր. տանտալ (ﬔտաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ. ձգող ﬕացցիչ օղակներ.
տիտան. ﬔտաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, պղնձացինկ (համահալվածք). ﬔտաղական
տապանաքարեր.
ﬔտաղական
տրնիկետներ. ցանցավոր ﬔտաղական ցանկապատեր. վոլֆրամ. ﬔտաղական խողովակաշարեր.
վանադիմ.
պատհանների
փեղկավոր
ﬔտաղական
ապակեկալներ.
ﬔտաղյա պնդացնող օղակներ. ﬔտաղական
ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ցիրկոնիմ. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա կառցվածքներ. ﬔտաղական
արմատր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական ﬔտաղների համահալվածքներից, բացառթյամբ դյրահալների.
սովորական
ﬔտաղների
համահալվածքներ. ալյﬕնե նրբաթիթեղ.
կառանման ﬔտաղական ցցեր. լողացող ﬔտաղական նավամատյցներ նավերի կառանման
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համար. խարսխային հեղյսներ. պատերը երեսապատել ﬔտաղական պանելներ. ﬔտաղական ամրանանյթեր խողովակների համար.
շինարարական ﬔտաղական ամրանանյթեր.
ﬔտաղական ամրանանյթեր շարժափոկերի
համար. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված գեղարվեստական իրեր. ﬔտաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. ﬔտաղական տաշտեր թռչնների համար (կառցվածքներ). լյս չարձակող ﬔտաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգել
հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղյա
ժապավեններ կապկպել կամ փաթեթավորման համար. ﬔտաղական թելեր կապկպվածքի
համար. ﬔտաղական տակառիկներ. տակառների ﬔտաղական օղագոտիներ, տակառիկների ﬔտաղական օղագոտիներ. ﬔտաղական
տակառներ. ﬔտաղական լողավազաններ
(կառցվածքներ). ﬔտաղյա շինանյթեր.
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 փոխադրել համար.
ﬔտաղական կիսանդրիներ. լողափի ﬔտաղական խցիկներ. ներկել ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղﬕչ ﬔտաղական հարմարանքներ խողովակների
համար.
ﬔտաղական
անրներ
մալխները և խողովակներն ամրացնել
համար. ﬔտաղական սեղմակներ ճոպանների,
ﬔտաղաճոպանների համար. պատհանների
ﬔտաղական շրջանակներ. հիﬓակմախքներ
ջերմոցների համար. ﬔտաղյա վրաքաշներ.
ծխնելյզների ﬔտաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի ﬔտաղական թելեր գյղատնտեսական նպատակների համար. ﬔտաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացել
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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 նյթեր
ճոպանղիների ռելսղիների համար. ծխնելյզների ﬔտաղական գլխանոցներ. ﬔտաղական
ջրհորդաններ.
ցամաքրդային
խողովակների
ﬔտաղական
կափյրներ.
ﬔտաղական ﬕջնապատեր. սյների ﬔտաղական պատյաններ նավթահորերի համար.
ﬔտաղական պահեստարաններ հեղկ վառելիքի համար. շարժական կառցվածքներ.
լողն ﬔտաղական պահեստարաններ. ﬔտաղական ճոպաններ. ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ﬔտաղական ձլվածքներ. ﬔտաղական
անկյնակներ. ﬔտաղական պատհաններ.
դռների ﬔտաղապատվածքներ. ﬔտաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. ﬔտաղական կափարիչներ դիտահորերի համար. ﬔտաղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնել համար
(երկաթեղեն իրեր). հագստի կախարանների
ﬔտաղյա կեռիկներ. չﬔկսացված պղնձալար. ﬔտաղական բաքեր. սանդղքների
ﬔտաղական աստիճաններ. ջրհորդան ﬔտաղական խողովակներ. ճկն փողրակները
փաթաթել համար ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական թմբկագլաններ. անշարժ ﬔտաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմղի խողովակների ﬔտաղական փականներ. շինարարական ﬔտաղական փայտամածներ. ﬔտաղյա
հենասանդղքներ. շարժական ﬔտաղական
նավասանդղքներ
ղևորների
համար.
կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ. ﬔտաղական պնդօղակներ. ﬔտաղական հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. ﬔտաղական
ճյղավորթյններ խողովակաշարի համար.
ﬔտաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, ﬔտաղական շրջանակներ մահարձանների համար. ﬔտաղական ցանկապատեր.
ճկն փողրակները փաթաթել համար ﬔտաղական ոչ ﬔխանիկական հարմարանքներ.
ﬔտաղյա ցցանակներ. ﬔտաղական հենա-
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րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր ﬔտաղ. ﬔտաղական փականքներ
պորտֆելների համար, ﬔտաղական փականքներ պայսակների համար. ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար.
շինարարական
ﬔտաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական ﬔտաղներից. ﬔտաղական ժապավենները ձգել հարմարանքներ
(ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղական ձլակաղապարներ. ﬔտաղական տապանասալեր. ﬔտաղյա մահարձաններ. ﬔտաղական ցցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
ﬔտաղական կոթողներ. ﬔտաղական հշատախտակներ. բխարիների, վառարանների
ﬔտաղական ցանցեր. ﬔտաղական կանգադարակներ տակառների համար. ﬔտաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների ﬔտաղյա պիտյքակազﬔր.
ﬔտաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղյա արկղիկեր, ﬔտաղյա սնդկներ. տարբերիչ ﬔտաղական
ցցանակներ,
ﬔտաղական
անվանատախտակներ. գրանցման ﬔտաղական համարանշաններ. կերﬔտներ (խեցեղեն՝
ﬔտաղափոշց և դժվարահալ ﬕացթյններից). տակառների ﬔտաղյա ծորակներ. ﬔտաղական սյներ հայտարարթյնների համար.
կառանման ﬔտաղական տակառներ. ծխնելյզի ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ծխանցքեր. ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման և օդորակման կայանքների համար.
ﬔտաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյթ. ոչ
ﬔխանիկական
ﬔտաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական ﬔտաղներից,
բացառթյամբ տպագրականների. ﬔտաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար. ճնշմային ﬔտաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի ﬔտաղական
խցիկներ. ﬔտաղյա արկղեր գործիքների
համար. ﬔտաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). ﬔտաղյա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիﬖերի բլոկավորման կալններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան ﬔտաղական ցանցեր. լեռնագնացների ﬔտաղական կեռեր. երկաթե
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տակդիրներ
բխարիների
վառելափայտի
համար. թռչններին վանող հողմային ﬔտաղական սարքեր. ﬔտաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման ﬔտաղներ. հրահեստ ﬔտաղյա շինանյթեր. կանաչով
հյսապատված
տաղավարներ
(ﬔտաղական կառցվածքներ). ﬔտաղական
ախոռներ. ﬔտաղական խոզաբներ. հավաքովի
ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ﬔտաղական սկտեղներ. փողոցի
ﬔտաղական ջրհորդաններ. պտտակավոր
ﬔտաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական ﬔտաղական սարքեր պատհանները բացել համար. ոչ էլեկտրական
ﬔտաղական սարքեր պատհանները փակել
համար. պատերը երեսապատել ﬔտաղական
սալիկներ. ﬔտաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական ﬔտաղական
սալեր.
ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ.
ֆոտոէլեﬔնտներով ներկառցված ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ﬔտաղական
զրահապատ դռներ. ﬔտաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների ﬔտաղական անշարժ բաշխիչներ շների ﬓացորդների
համար. 3D–տպագրթյան համար ﬔտաղական փոշի և նրբաթիթեղ. ﬔտաղական կեռիկներ
պատհանների
համար.
դռների
ﬔտաղական հենարաններ. տանիքների ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ﬔտաղական ճաղաշարքեր. երեսպատման ﬔտաղական
պատվածքներ կառցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. շերտահանված ﬔտաղյա
ձողեր. ձգված և ողորկված ﬔտաղյա ձողեր.
պայսակների ﬔտաղյա կախիչներ. ﬔտաղյա
նեցկներ կահյքի համար. ﬔտաղյա պիտակներ. ﬔտաղյա կանիստրներ (ջրամաններ).
ﬔտաղյա ցցեր բյսերի կամ ծառերի համար.
ﬔտաղյա դրոշակաձողեր (կառցվածքներ).
ﬔտաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշﬔլ
համար. ﬔտաղյա ﬔխեր կոշիկների համար.
կոշիկների ﬔտաղյա կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. ﬔտաղյա
ծալովի դռներ. ﬔտաղյա ձլածոներ շինթյնների համար. բխարիների ﬔտաղյա
դարակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսված ﬔտաղական թեք հարթակներ. սովորական ﬔտաղներից խաչել-
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թյններ, բացառթյամբ ոսկերչական իրերի.
ﬔտաղյա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար ﬔտաղյա բեռնարկղեր.
ձեռքի ﬔտաղյա դրոշակաձողեր. ﬔտաղյա
խցաններ. ﬔտաղյա ակորդեոն դռներ. բխարիների ﬔտաղյա ճաղավանդակներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ձայնային վահանակներ. այգեգործական ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 19. հայտարարթյնների ոչ ﬔտաղական սյներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեﬔնտ.
ասբեստ
պարնակող շինարարական լծյթներ. հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթաբերավազ. բրտակավ. հրակայն աղյսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ ﬔտաղական ճաղաշարքեր. բիտմներ. խեժապատված շինարարական սղոցանյթեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկել համար. փեղկավոր ոչ ﬔտաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտմային շինանյթեր. մասնակի մշակված անտառանյթ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյթ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյթ. ճանապարհային փայտե պատվածքներ. ﬕաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեﬔնտ.
մածցիկ շինանյթեր. աղյսներ. աղյսակավ. կապակցող նյթեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
սզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ ﬔտաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթղթ. բիտմավորված ստվարաթղթ (շինարարական). հրահեստ նյթեր (շամոտ). բխար ոչ ﬔտաղական ծածկեր. ոչ
ﬔտաղական շինարարական հիﬓակմախքներ. նյթեր ճանապարհաշինթյան և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լծյթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելյզի ոչ ﬔտաղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. սալեր ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստ-
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ված նյթերից. ցեﬔնտից պատրաստված
սյներ. շերտաքարեր. ոչ ﬔտաղական ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական կառցվածքներ.
շինարարական թղթ. շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ոչ ﬔտաղական ձլվածքներ. ոչ ﬔտաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական անկյնակներ. ոչ
ﬔտաղական պատհաններ. ոչ ﬔտաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ ﬔտաղական կափարիչներ. ոչ ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդղքի ոչ ﬔտաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրմղի
ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրատար խողովակների կափյրներ, բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
ﬔտաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ղղաձիգ ոչ ﬔտաղական կառցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. գերեզմանների ոչ ﬔտաղական շրջանակներ. բիտﬔ
տանիքապատվածքներ.
ոչ
ﬔտաղական
հեծաններ. ոչ ﬔտաղական խոզանոցներ. ոչ
ﬔտաղական գոﬔր. ոչ ﬔտաղական հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ ﬔտաղական).
հշատախտակներ (ոչ ﬔտաղական). թաղիք
շինարարթյան համար. լցակաղապարներ (ոչ
ﬔտաղական). ցեﬔնտ վառարանների համար.
ցեﬔնտ դոﬓային վառարանների համար. քար.
պատհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյթ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարթյան համար. ավազաքարային խողովակներ. գիպս (շինանյթ). ոչ
ﬔտաղական շերտափեղկեր (շերտավարագյրներ). խարամ (շինանյթ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառթյամբ ﬔտաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ ﬔտաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ ﬔտաղական).
կապակցող նյթեր ճանապարհային պատվածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարթյան համար. մանրահատակ.
ոչ ﬔտաղական սանդղահեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ պատհանի ոչ ﬔտաղական ﬕջակապեր. ճանապարհային լսատ
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
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տեսակի խճային. շարժական ոչ ﬔտաղական
կառցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյթերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական կայմասյներ. կաղնե տակառատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյթ. ոչ ﬔտաղական
ծեփածո զարդեր շինարարթյան համար.ոչ
ﬔտաղական բեկվածքներ շինարարթյան
համար. քսվածքներ (շինանյթ). պատերի ոչ
ﬔտաղական երեսապատվածքներ շինարարթյան համար. ջրաﬔկսացման ոչ ﬔտաղական մակադրակներ շինարարթյան համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ոչ ﬔտաղական պարսպապատեր. ոչ ﬔտաղական ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ և ոչ ﬔխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ ﬔտաղական շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
ﬔտաղական հատակներ. ոչ ﬔտաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարթյան համար. ոչ ﬔտաղական պատվածքներ շինարարթյան համար. տանիքների
ոչ ﬔտաղական կղﬕնդրներ. ջրացատկի ոչ
ﬔտաղական աշտարակներ, ցատկահարթակներ. ոչ ﬔտաղական դարպասներ. դռների ոչ
ﬔտաղական լողաթներ, դռների ոչ ﬔտաղական փեղկեր. ոչ ﬔտաղական հեռագրասյներ. ոչ ﬔտաղական հավանոցներ. ոչ
ﬔտաղական չորսներ. հավաքովի ոչ ﬔտաղական հարթակներ. քարե տարողթյններ.
նյթեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ ﬔտաղական շեﬔր. եղեգ
շինարարթյան համար. ճանապարհային ոչ
ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ ﬔխանիկական
նշաններ. ոչ ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ
ﬔխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառթյամբ կաղապարախառնրդի. շարժական
ոչ ﬔտաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ ﬔտաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կպր
(շինանյթ). թրծակավ (շինանյթ). ոչ ﬔտա-
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ղական տանիքածածկեր. ոչ ﬔտաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ ﬔտաղական
տաղավարներ (կառցվածքներ). երկաթղային ոչ ﬔտաղական փայտակոճեր. ոչ ﬔտաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ ﬔտաղական
կոշտ խողովակներ շինարարթյան համար.
պատհանի փեղկավոր ոչ ﬔտաղական ապակեկալներ. ﬔկսիչ շինարարական ապակի.
պատհանի ապակի, բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատհանի
շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյթ).
կառանման ոչ ﬔտաղական ճոպանասյներ.
լողն նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ ﬔտաղական
պանելներ. ակվարիﬓեր (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական շինարարական ամրանավորող
նյթեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ ﬔտաղական լոգնոցներ (կառցվածքներ)
թռչնների համար. ոչ լսատ ազդալողաններ. լողավազաններ (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ ﬔտաղական տեղակայանքներ
հեծանիﬖերի կայանման համար. ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվարաթղթ
փայտանյթի զանգվածից շինարարթյան
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկել ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
ոչ ﬔտաղական սյներ. լսամտների ոչ
ﬔտաղական շրջանակներ. դռան ոչ ﬔտաղական արմատր. ոչ ﬔտաղական հիﬓակմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելյզների ոչ ﬔտաղական թասակներ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական սալիկներ. ոչ
ﬔտաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
ﬔտաղական դամբարաններ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական գլխանոցներ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական երկարիչներ. ոչ ﬔտաղական
ծխնելյզներ. ոչ ﬔտաղական սալեր ճանապարհային պատվածքների համար. ցամաքրդային
ոչ
ﬔտաղական
խողովակներ.
ցամաքրդային խողովակների կափյրներ,
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բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդղքներ, 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 աղյսից. եռակալված
եղեգասեղﬕչներ (շինանյթ). ճնշմային ոչ
ﬔտաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիﬓերի համար. ավազ ակվարիﬓերի
համար. ոչ ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյթ). հակաﬕջատային ոչ ﬔտաղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեﬔնտներով
ներկառցված ոչ ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ ﬔտաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. հավաքովի
ոչ ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ծիրանաքար (պորփյր). փողոցի ոչ
ﬔտաղական ջրհորդաններ. ոչ ﬔտաղական
տրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ ﬔտաղական
ցցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ոչ ﬔտաղական սալիկներ
պատերը երեսապատել համար. ոչ ﬔտաղական սալիկներ շինարարթյան համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ ﬔտաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ ﬔտաղական սյներ շինարարարթյան
համար.
կառցվածքների
համար ոչ ﬔտաղական բարձակներ, կառցվածքների համար ոչ ﬔտաղական կալնակներ.
կառցվածքների
ոչ
ﬔտաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցկներ
շենքերի
սեյսմաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական զրահապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր (կառցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ ﬔտաղական
դռներ. ոչ ﬔտաղական ակորդեոն դռներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ոչ ﬔտաղական խցիկներ. ոչ ﬔտաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 20. ﬔղվափեթակներ. հայտարար-
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թյնների տախտակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային կենդանիների համար. բներ տնային կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագյրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղﬕչներ մալխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գին պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբկե իրեր. նստարաններ (կահյք).
ձկնորսական զամբյղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
ﬔտաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. բաժանմնքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործթյան համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնել համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղ ջյրներից. գրասեղաններ (կահյք). գրասենյակային կահյք. զգեստների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավորանք (կահյք). ոչ ﬔտաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահյք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բխար էկրաններ (կահյք). դագաղներ. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. իրեր եղ ջերների եղ ջյրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահյք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ ﬔտաղական եզրաչափքեր երկաթղիների համար.
ոչ ﬔտաղական հոդակապեր. ցցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղկ
վառելիքի տարողթյններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
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լողն ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ ﬔտաղական սկտեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղ ջյրից. իրեր բսական փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացառթյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ ﬔտաղական
կեռիկներ հագստի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔծ անոթներ հեղկների համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարել, գծագրել համար. անշարժ ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ ﬔտաղական
նեցկներ բյսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ ﬔտաղական
սանդղքներ ղևորների համար. դպրոցական
կահյք. սեղաններ գրաﬔքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. ոչ ﬔտաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողթյններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագյրների համար, բացառթյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ ﬔխանիկական,
ոչ ﬔտաղական փաթաթման թմբկներ ճկն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ ﬔխանիկական, ոչ ﬔտաղական սարքավորանք
ճկն փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գորգերն ամրացնել համար.
դազգահներ. դարակներ (կահյք). բներ տնային թռչնների համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ ﬔտաղական փականակներ
տարողթյնների համար. ոչ ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար. ծաղկարկղեր (կահյք). պատվանդաններ ծաղկամանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացանների համար. ոչ ﬔտաղական ﬔծ տակառատարաներ.
ոչ
ﬔտաղական
հենակներ
(նեցկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագյրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ պատհանների համար. ոչ
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ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. ﬕս կտրատել
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխել համար. համարների գրանցման ոչ ﬔտաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական կահյք. իրեր ռատանգյան
արմավենց.
ցցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագյրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահյք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ ﬔտաղական
անիﬖեր մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյսած
զամբյղներ (կողոﬖեր, տփեր) մթերք տեղափոխել
համար.
հագստի
կախիչներ
(կահյք). ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ ﬔտաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
ﬔտաղական ձեռնասանդղքներ. կահյքի
փայտե ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական անիվներ կահյքի համար. ﬔղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված սադափ. նյնականացման ոչ ﬔտաղական ցցանակներ. շենքերի ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ համարներ. թռչնների խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառթյամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյսածո
իրեր ծղոտից, բացառթյամբ խսիրների. ծղոտից հյսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթխի զամբյղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կեռիկներ հագստի համար.
դեկորատիվ վարագյրներ լնքից. ոչ ﬔտաղական ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ կահյքի համար. ղղորդիչներ
վարագյրների համար. դարակներ կահյքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահյքի
համար. պահեստարաններ, բացառթյամբ
ﬔտաղից և քարից պատրաստվածների. վարագյրների քիվեր. կեռիկներ վարագյրների
համար. կապեր վարագյրների համար. եղեգ
(հյսել համար հմք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ ﬔտաղական
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կողպեքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ ﬔտաղական կափյրներ
(փականներ), բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. ﬔտաղական սեղաններ. արդզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. պատվանդաններ (կահյք). բանալիներ կախել
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյսածո իրեր. ցցապահարաններ
(կահյք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառթյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացառթյամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի համար ոչ ﬔտաղական
տարողթյններ. ոչ ﬔտաղական սնդկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահյք). ոչ ﬔտաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
ﬔտաղական). կանգնակներ հաշվիչ ﬔքենաների համար. խցանման ոչ ﬔտաղական ﬕջոցներ. ոչ ﬔտաղական խցաններ. ոչ ﬔտաղական
պտտակներ. ոչ ﬔտաղական գաﬔր. ամրակման ձողաձև ոչ ﬔտաղական մանրամասեր. ոչ
ﬔտաղական հեղյսներ. խցափակման ոչ
ﬔտաղական ﬕջոցներ շշերի համար. ոչ ﬔտաղական փականակներ շշերի համար. տարբերիչ
ոչ
ﬔտաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահյք). կիսանդրիներ
փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական սեղﬕչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. ﬔրսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառթյամբ բժշկականի. ցամաքրդային խողովակների պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
ոչ ﬔտաղական խցաբթակներ. իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տփեր. արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստ-
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մասսայից. ոչ ﬔտաղական կողպեքներ,
բացառթյամբ էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ ﬔտաղական ձողեր. ոչ
ﬔտաղական զամբյղներ. ոչ ﬔտաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատյցների ոչ
ﬔտաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցցանակներ. սայլակներ (կահյք).
բամբկե գալարավարագյրներ. 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 պատրաստել համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագյրների
համար. իշոտնկներ փայտ սղոցել համար.
փայտե իրեր կատների ճանկերը սրել
համար. կախաթևիկներ հագստը տեղափոխել
համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահյք). աճյնասափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագյրներ հյսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահյք). բարձիկներ
տնային կենդանիների համար. ներսի պատհանների շերտավարագյրներ (կահյք). դռան
ոչ ﬔտաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ
(հարդարվել հայելիներ). գորգիկներ մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչների
բռնիչներ (կահյք). ոչ ﬔտաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարրել համար. բարրելիս երեխաների տակ գցել փռոցներ. դռների ոչ
ﬔտաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավարագյրներ. ներսի մանածագործվածքից շերտավարագյրներ. դռների ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող ﬕջնապատեր (կահյք). ոչ ﬔտաղական պտտակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ ﬔտաղական մրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահյք). փչովի կահյք. ոչ ﬔտաղական ելարաններ. ոչ ﬔտաղական բռնատեղեր լոգարանների համար. անրներ ոչ ﬔտաղական
խողովակներն ամրակապել համար. ցցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկներ քնել համար. ոչ ﬔտաղական
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բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ
ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ շների ﬓացկների տոպրակների համար. դռների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների ոչ
ﬔտաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական հենակներ.
դռների ոչ ﬔտաղական հենակներ. ոչ ﬔտաղական գործիքատփեր. ոչ ﬔտաղական արկղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
ﬔտաղական
կախիչներ
պայսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ ﬔտաղական բարձակներ կահյքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ (կահյք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյﬓերի
համար.
ոչ
ﬔտաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայսակները կնքել
համար. մանկական մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառթյամբ անկողնային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխել կողովներ. ոտիկներ կահյքի համար. կարճ ոտիկներ
կահյքի համար. զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ ﬔտաղական կրնկատակեր. փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ
պլաստիկից
խաչելթյններ,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. ճամբարային (տրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
աթոռներ ցնցղ ընդնել համար. գլխը
պահել բարձիկներ մանկների համար.
դիրքի կայնացման բարձիկներ մանկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանկների համար. ձեռքի ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, ﬔտաղյա կամ
ռետինե. դռները փակել ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ ﬔտաղական անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյրակիր գրասեղաններ. ոչ ﬔտաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
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դռները բացել համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել
համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատհանները փակել համար. բարձրացնովի
պատհանի
ոչ
ﬔտաղական
հոլովակներ, պատհանի ոչ ﬔտաղական
հոլովակներ. ոչ ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների. լվացարանային պահարաններ (կահյք). կահյքի
գզրոցներ. ղեբեռների պահարաններ.
դաս 35. վաճառք։
դաս
37. շինարարթյն, դռների և
պատհանների տեղադրմ։
____________________

(210) 20211293
(220) 11.06.2021
(730) Էդարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան
14/1, բն. 20, AM
(540)

(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե
ձլվածք. պողպատե կայմասյներ. պողպատե
գալարավարագյրներ. պողպատե թերթեր.
պողպատե խողովակներ. ﬔտաղական կցիչներ հաղորդափոկերի համար. երկաթղային
ղեփոխ սլաքներ. ﬔտաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր (արծաթ-նիկելի համահալվածք),
ﬔլքիոր. ալյﬕն. բրոնզ. ալյﬕնե լար. խարսխասալեր. ﬔտաղյա ծայրափողակներ. ﬔտաղական մղլակներ. ﬔտաղյա կայմասյներ.
ﬔտաղական ձողեր. թակարդներ 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 զոդանյթ. ﬔլքիոր. համահալվածքներ անագի հիմքի վրա՝ արծաթե
պատվածքով. ﬔտաղական ամրանանյթեր
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բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ
(ﬔտաղական կամ ոչ ﬔտաղական). ﬔտաղյա
սահմանափակիչներ պատհանների համար.
դռների ﬔտաղական նեցկներ, դռների ﬔտաղական սահմանափակիչներ. ﬔտաղական
տափօղակներ. ﬔտաղյա սևեռակման օղակներ. ﬔտաղական ծխնիներ. հատակի ﬔտաղական սալիկներ. փշալար. ձողեր ﬔտաղական
ցանցավանդակների համար, ձողեր ﬔտաղական ցանկապատերի համար. բերիլիմ (գլցինիմ). շղթաներ անասնների համար.
երկեղ ջյր զնդաններ. բաբիտ (համահալվածք).
ﬔտաղական զրահապատվածք. ﬔտաղական
փականքներ տփերի համար. ﬔտաղական
հեղյսներ. ﬔտաղական բալոններ (պահեստարաններ) սեղմված գազերի կամ հեղկ օդի
համար. ճանաչման ﬔտաղական ապարանջաններ. պողպատասալեր. կարծր զոդանյթեր. ﬔտաղական կցաշրթեր. բրոնզե
տապանաքարեր. բրոնզից պատրաստված
իրեր (արվեստի ստեղծագործթյն). ճոպաններ կախղիների համար, ﬔտաղաճոպաններ
կախղիների համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ ճոպանների համար, ﬔտաղական ծայրապանակներ ﬔտաղաճոպանների համար. ոչ
էլեկտրական ﬕացքներ ﬔտաղաճոպանների
համար. կադﬕմ. ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների.
ﬔտաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ զբոսանքի գավազանների համար. ﬔտաղական
տարողթյններ թթներ պահել համար.
արկղիկներ դրաﬕ համար՝ պարնակթյան
պահպանվածթյան ապահովմամբ. հաֆնիմ
(կելտիմ). ﬔտաղական շղթաներ. ﬔտաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող ﬔտաղական
ﬕացցիչ օղակներ շղթաների համար. շինարարական ﬔտաղյա շրջանակներ. բարձրացնովի պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ,
պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ. ﬔտաղական խողովակներ կենտրոնական ջեռցման համակարգերի համար. պայտի ﬔխեր.
ﬔտաղյա ցցեր, ﬔտաղյա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոﬕ հանքաքար. ﬔտաղական
երիթակներ. ﬔտաղյա բանալիներ. ﬔխեր.
պաստառաﬔխեր, հարդարման ﬔխեր. ﬔտաղական դյբելներ. չմշակված կոբալտ. ﬔտաղյա նյթեր երկաթղիների ռելսղիների
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համար. ﬔտաղական սյներ կառցվածքների
համար. ջրմղի ﬔտաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
ﬔտաղական տփեր. ﬔտաղյա բեռնարկղեր
(պահել և փոխադրման համար). ﬔտաղյա
զգառելսեր. ﬔտաղակաղապար (ձլման
արտադրթյն). զնդաններ. կցվանքային
ﬔտաղական մակադրակներ կտրների ջրաﬔկսացման համար. խողովակների ﬔտաղական
արմնկներ,
խողովակների
ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. ﬔտաղական
դռներ. գոտիները ձգել ﬔտաղական հարմարանքներ. ﬔտաղական սեղմակներ (պահանգներ). ﬔտաղյա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատհանների ﬔտաղապատվածքներ. լարեր սովորական ﬔտաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ ﬔտաղյա ամրակապեր.
ﬔտաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղկ օդի համար. դռան առջևի
ﬔտաղյա քերիչներ կոշիկները մաքրել.
ցամաքրդային ﬔտաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
ﬔտաղական պտտակներ, ﬔտաղական
պտտաﬔխեր. փաթեթվածքներ ﬔտաղե
թիթեղից. ﬔտաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբթակներ.
շինարարական ﬔտաղյա կալնակներ, շինարարական ﬔտաղյա բարձակներ. ﬔտաղյա
սանդղքներ. լսամտի ﬔտաղական սողնակներ. ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ռելսեր.
պատհանների
ﬔտաղյա
պիտյքակազﬔր. օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակել ոչ
էլեկտրական ﬔտաղյա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն. ֆեռոսիլիցիմ. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ. շինարարական ﬔտաղական ամրան.
բյթեր (երկաթեղեն իրեր). նկով հեղյսներ.
ﬔտաղական փականքներ, բացառթյամբ
էլեկտրականների, ﬔտաղական փականներ,
բացառթյամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյթ). կապարակնիքներ. գերմանիմ.
ﬔտաղական հողմացյցներ. ﬔտաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). ﬔտաղական կաղապարներ սառյցի համար. յղել
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ներագյցներ. ﬔտաղական ցանցեր. զսպանակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ.
ինդիմ.
ﬔտաղական
խորհրդանշաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ﬔտաղական շերտավարագյրներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված արյր.
արտաքին ﬔտաղական շերտավարագյրներ,
արտաքին ﬔտաղական լսամտափեղկեր.
ﬔտաղական հենահարթակներ հրթիռների
արձակման համար. ﬔտաղական կավարամածներ. ﬔտաղական խարտք. ﬔտաղյա
սանդղահեծաններ (սանդղքի մասեր). լիմոնիտներ (ﬕներալ). կոճղեր սովորական ﬔտաղներից.
դռների
կամ
պատհանների
ﬕջակապեր. ﬔտաղական անվակներ մահճակալների համար, ﬔտաղական անվիկներ մահճակալների համար. ﬔտաղական մղլակներ.
բլյﬓեր (պողպատի գլոցկ) (ﬔտաղագործթյն). մագնեզիմ. ﬔտաղական շարժական
կառցվածքներ. 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 ձեռնասանդղքներ (սանդղքներ). ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
դռան
ﬔտաղական
մրճեր.
ձեռնաշղթաներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված սովորական ﬔտաղներ. ﬔտաղական հանքաքար. գործվածքներ ﬔտաղալարից.
հրակիր ﬔտաղներ. ﬔտաղական անվակներ
կահյքի համար, ﬔտաղական անվիկներ
կահյքի համար. ագցավոր ﬔտաղական
ցցեր. մոլիբդեն. ﬔտաղական հշարձաններ.
մամլակի ﬔտաղական շրթեր. պատերի
ﬔտաղական երեսապատվածքներ (շինարարթյն). նիկել. նիոբիմ. շինարարական
ﬔտաղական մակադրակներ ջրաﬔկսացման
համար. տների լյս չարձակող ﬔտաղական
համարներ. ﬔտաղական փակոցափեղկեր.
ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղական
զամբյղներ. ազդանշանային ոչ ﬔխանիկական լյս չարձակող ﬔտաղական պանելներ.
պատերի շինարարական ﬔտաղական երեսվածք. ﬔտաղյա կեռիկ-կախիչներ հագստի
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համար. ﬔտաղական գլդոններ (կառցվածքներ). լեզվակներ փականքների համար. ﬔտաղական սյներ. զսպանակներ (երկաթեղեն
իրեր). ﬔտաղական հոլովակներ, բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի. ﬔտաղական
ցցիկներ վրանների համար. ﬔտաղական
առաստաղներ. ﬔտաղյա հատակներ. շինարարական ﬔտաղական պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ (երկաթգծերի համար).
կտրի ﬔտաղական կղﬕնդր. չմշակված կամ
մասնակի մշակված կապար. ջրացատկի ﬔտաղական աշտարակներ. դռան ﬔտաղական
բռնակներ. ﬔտաղական գաﬔր. ﬔտաղական
դարբասներ, ﬔտաղական ճակատամտք.
դռների ﬔտաղական ﬕջատախտակներ. պողպատե տափակ նախապատրաստկներ, դռան
ﬔտաղական սողնակներ. ﬔտաղական օղակներ
բանալիների
համար.
ﬔտաղական
հեռագրասյներ. ցինկ. ﬔտաղական հեծաններ. լայնանիստ ﬔտաղական հեծաններ.
հավաքովի ﬔտաղական հենահարթակներ.
երկաթեղեն փոքր իրեր. լյս չարձակող ճանապարհային ոչ ﬔխանիկական, ﬔտաղական
նշաններ. ﬔտաղական ﬕացքներ խողովակների համար. ﬔտաղալարերը ձգել հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ). փաթեթավորման
ﬔտաղական տարողթյններ. ﬔտաղական
պահեստարաններ. դռան ﬔտաղական շեﬔր.
չլսարձակող ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական
ազդանշաններ. շարժական ﬔտաղական ջերմոցներ. ﬔտաղական փականքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ﬔտաղական
նեցկներ, ﬔտաղական սահմանափակիչներ.
ﬔտաղական բնկերներ. զանգլակներ կենդանիների համար, զանգակներ կենդանիների
համար. զանգլակներ, զանգեր, զանգակներ.
ﬔտաղալար զոդման համար. ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ
ﬔքենաների
մասերի, ﬔտաղական կափյրներ, բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի. արձաններ սովորական
ﬔտաղներից.
երկաթգծային
ﬔտաղական կոճեր. տանտալ (ﬔտաղ).
տափակ սողնակներ. զնդաններ. ձգող ﬕացցիչ օղակներ. տիտան. ﬔտաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, պղնձացինկ (համահալվածք).
ﬔտաղական տապանաքարեր. ﬔտաղական
տրնիկետներ. ցանցավոր ﬔտաղական ցանկապատեր. վոլֆրամ. ﬔտաղական խողովա-
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կաշարեր.
վանադիմ.
պատհանների
փեղկավոր
ﬔտաղական
ապակեկալներ.
ﬔտաղյա պնդացնող օղակներ. ﬔտաղական
ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ցիրկոնիմ. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա կառցվածքներ. ﬔտաղական
արմատր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական ﬔտաղների համահալվածքներից, բացառթյամբ դյրահալների.
սովորական
ﬔտաղների
համահալվածքներ. ալյﬕնե նրբաթիթեղ.
կառանման ﬔտաղական ցցեր. լողացող ﬔտաղական նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղյսներ. պատերը երեսապատել ﬔտաղական պանելներ. ﬔտաղական ամրանանյթեր խողովակների համար.
շինարարական ﬔտաղական ամրանանյթեր.
ﬔտաղական ամրանանյթեր շարժափոկերի
համար. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված գեղարվեստական իրեր. ﬔտաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. ﬔտաղական տաշտեր թռչնների համար (կառցվածքներ). լյս չարձակող ﬔտաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգել
հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղյա
ժապավեններ կապկպել կամ փաթեթավորման համար. ﬔտաղական թելեր կապկպվածքի
համար. ﬔտաղական տակառիկներ. տակառների ﬔտաղական օղագոտիներ, տակառիկների ﬔտաղական օղագոտիներ. ﬔտաղական
տակառներ. ﬔտաղական լողավազաններ
(կառցվածքներ). ﬔտաղյա շինանյթեր.
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 փոխադրել
համար. ﬔտաղական կիսանդրիներ. լողափի
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ﬔտաղական խցիկներ. ներկել ﬔտաղական
խցիկներ. ﬔտաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղﬕչ ﬔտաղական հարմարանքներ
խողովակների համար. ﬔտաղական անրներ
մալխները և խողովակներն ամրացնել
համար. ﬔտաղական սեղմակներ ճոպանների,
ﬔտաղաճոպանների համար. պատհանների
ﬔտաղական շրջանակներ. հիﬓակմախքներ
ջերմոցների համար. ﬔտաղյա վրաքաշներ.
ծխնելյզների ﬔտաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի ﬔտաղական թելեր գյղատնտեսական նպատակների համար. ﬔտաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացել
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 նյթեր
ճոպանղիների ռելսղիների համար. ծխնելյզների ﬔտաղական գլխանոցներ. ﬔտաղական
ջրհորդաններ.
ցամաքրդային
խողովակների
ﬔտաղական
կափյրներ.
ﬔտաղական ﬕջնապատեր. սյների ﬔտաղական պատյաններ նավթահորերի համար.
ﬔտաղական պահեստարաններ հեղկ վառելիքի համար. շարժական կառցվածքներ.
լողն ﬔտաղական պահեստարաններ. ﬔտաղական ճոպաններ. ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ﬔտաղական ձլվածքներ. ﬔտաղական
անկյնակներ. ﬔտաղական պատհաններ.
դռների ﬔտաղապատվածքներ. ﬔտաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. ﬔտաղական կափարիչներ դիտահորերի համար.
ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնել համար
(երկաթեղեն իրեր). հագստի կախարանների
ﬔտաղյա կեռիկներ. չﬔկսացված պղնձալար. ﬔտաղական բաքեր. սանդղքների
ﬔտաղական աստիճաններ. ջրհորդան ﬔտաղական խողովակներ. ճկն փողրակները
փաթաթել համար ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական թմբկագլաններ. անշարժ ﬔտաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմղի խողովակների ﬔտաղական փականներ. շինարա-
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րական ﬔտաղական փայտամածներ. ﬔտաղյա
հենասանդղքներ. շարժական ﬔտաղական
նավասանդղքներ
ղևորների
համար.
կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ. ﬔտաղական պնդօղակներ. ﬔտաղական հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. ﬔտաղական
ճյղավորթյններ խողովակաշարի համար.
ﬔտաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, ﬔտաղական շրջանակներ մահարձանների համար. ﬔտաղական ցանկապատեր.
ճկն փողրակները փաթաթել համար ﬔտաղական ոչ ﬔխանիկական հարմարանքներ.
ﬔտաղյա ցցանակներ. ﬔտաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր ﬔտաղ. ﬔտաղական փականքներ
պորտֆելների համար, ﬔտաղական փականքներ պայսակների համար. ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար.
շինարարական
ﬔտաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական ﬔտաղներից. ﬔտաղական ժապավենները ձգել հարմարանքներ
(ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղական ձլակաղապարներ.
ﬔտաղական
տապանասալեր.
ﬔտաղյա մահարձաններ. ﬔտաղական ցցանակներ տապանաքարերի համար. գերեզմանների ﬔտաղական կոթողներ. ﬔտաղական
հշատախտակներ. բխարիների, վառարանների ﬔտաղական ցանցեր. ﬔտաղական կանգադարակներ
տակառների
համար.
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. դռների ﬔտաղյա պիտյքակազﬔր.
ﬔտաղական
փականներ
բեռնարկղերի համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ խրձերի համար. ճանապարհային վթարային ﬔտաղական ցանկապատեր.
ﬔտաղյա արկղիկեր, ﬔտաղյա սնդկներ.
տարբերիչ ﬔտաղական ցցանակներ, ﬔտաղական անվանատախտակներ. գրանցման
ﬔտաղական համարանշաններ. կերﬔտներ
(խեցեղեն՝ ﬔտաղափոշց և դժվարահալ ﬕացթյններից).
տակառների
ﬔտաղյա
ծորակներ. ﬔտաղական սյներ հայտարարթյնների համար. կառանման ﬔտաղական
տակառներ. ծխնելյզի ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական ծխանցքեր. ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման և օդորակման
կայանքների համար. ﬔտաղական նրբաթիթեղ
փաթաթման և փաթեթավորման համար. ոսկե
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զոդանյթ. ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական
ձագարներ. տառեր և թվեր սովորական ﬔտաղներից, բացառթյամբ տպագրականների.
ﬔտաղական
կոլեկտորներ
(հավաքիչներ)
խողովակաշարերի համար. ճնշմային ﬔտաղական խողովակաշարեր. հեռախոսի ﬔտաղական
խցիկներ.
ﬔտաղյա
արկղեր
գործիքների համար. ﬔտաղական արկղեր
գործիքների համար (դատարկ). ﬔտաղյա
հավանոցներ. արգելակային սեղմակներ (անիվների բլոկավորման կալններ). պողպատյա
ճոպաններ. մոծակապաշտպան ﬔտաղական
ցանցեր. լեռնագնացների ﬔտաղական կեռեր.
երկաթե տակդիրներ բխարիների վառելափայտի համար. թռչններին վանող հողմային
ﬔտաղական սարքեր. ﬔտաղական վանդակներ վայրի գազանների համար. փոշենման
ﬔտաղներ. հրահեստ ﬔտաղյա շինանյթեր.
կանաչով
հյսապատված
տաղավարներ
(ﬔտաղական կառցվածքներ). ﬔտաղական
ախոռներ. ﬔտաղական խոզաբներ. հավաքովի
ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ﬔտաղական սկտեղներ. փողոցի
ﬔտաղական ջրհորդաններ. պտտակավոր
ﬔտաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական ﬔտաղական սարքեր պատհանները բացել համար. ոչ էլեկտրական
ﬔտաղական սարքեր պատհանները փակել
համար. պատերը երեսապատել ﬔտաղական
սալիկներ. ﬔտաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական ﬔտաղական
սալեր.
ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ.
ֆոտոէլեﬔնտներով ներկառցված ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ﬔտաղական
զրահապատ դռներ. ﬔտաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների ﬔտաղական անշարժ բաշխիչներ շների ﬓացորդների
համար. 3D–տպագրթյան համար ﬔտաղական փոշի և նրբաթիթեղ. ﬔտաղական կեռիկներ
պատհանների
համար.
դռների
ﬔտաղական հենարաններ. տանիքների ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ﬔտաղական ճաղաշարքեր. երեսպատման ﬔտաղական
պատվածքներ կառցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. շերտահանված ﬔտաղյա
ձողեր. ձգված և ողորկված ﬔտաղյա ձողեր.
պայսակների ﬔտաղյա կախիչներ. ﬔտաղյա
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նեցկներ կահյքի համար. ﬔտաղյա պիտակներ. ﬔտաղյա կանիստրներ (ջրամաններ).
ﬔտաղյա ցցեր բյսերի կամ ծառերի համար.
ﬔտաղյա դրոշակաձողեր (կառցվածքներ).
ﬔտաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշﬔլ
համար. ﬔտաղյա ﬔխեր կոշիկների համար.
կոշիկների ﬔտաղյա կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. ﬔտաղյա
ծալովի դռներ. ﬔտաղյա ձլածոներ շինթյնների համար. բխարիների ﬔտաղյա
դարակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսված ﬔտաղական թեք հարթակներ. սովորական ﬔտաղներից խաչելթյններ, բացառթյամբ ոսկերչական իրերի.
ﬔտաղյա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար ﬔտաղյա բեռնարկղեր.
ձեռքի ﬔտաղյա դրոշակաձողեր. ﬔտաղյա
խցաններ. ﬔտաղյա ակորդեոն դռներ. բխարիների ﬔտաղյա ճաղավանդակներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ձայնային վահանակներ. այգեգործական ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 19. հայտարարթյնների ոչ ﬔտաղական սյներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեﬔնտ.
ասբեստ
պարնակող շինարարական լծյթներ. հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթաբերավազ. բրտակավ. հրակայն աղյսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ ﬔտաղական ճաղաշարքեր. բիտմներ. խեժապատված շինարարական սղոցանյթեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկել համար. փեղկավոր ոչ ﬔտաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտմային շինանյթեր. մասնակի մշակված անտառանյթ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյթ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյթ. ճանապարհային փայտե պատվածքներ. ﬕաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեﬔնտ.
մածցիկ շինանյթեր. աղյսներ. աղյսակավ. կապակցող նյթեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
սզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա-
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տանքների համար. կրաքար. ոչ ﬔտաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթղթ. բիտմավորված ստվարաթղթ (շինարարական). հրահեստ նյթեր (շամոտ). բխար ոչ ﬔտաղական ծածկեր. ոչ
ﬔտաղական շինարարական հիﬓակմախքներ. նյթեր ճանապարհաշինթյան և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լծյթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելյզի ոչ ﬔտաղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. սալեր ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. ցեﬔնտից պատրաստված
սյներ. շերտաքարեր. ոչ ﬔտաղական ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական կառցվածքներ.
շինարարական թղթ. շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ոչ ﬔտաղական ձլվածքներ. ոչ ﬔտաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական անկյնակներ. ոչ
ﬔտաղական պատհաններ. ոչ ﬔտաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ ﬔտաղական կափարիչներ. ոչ ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդղքի ոչ ﬔտաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրմղի
ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրատար խողովակների կափյրներ, բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
ﬔտաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ղղաձիգ ոչ ﬔտաղական կառցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. գերեզմանների ոչ ﬔտաղական շրջանակներ. բիտﬔ
տանիքապատվածքներ.
ոչ
ﬔտաղական
հեծաններ. ոչ ﬔտաղական խոզանոցներ. ոչ
ﬔտաղական գոﬔր. ոչ ﬔտաղական հենարաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ ﬔտաղական).
հշատախտակներ (ոչ ﬔտաղական). թաղիք
շինարարթյան համար. լցակաղապարներ (ոչ
ﬔտաղական). ցեﬔնտ վառարանների համար.
ցեﬔնտ դոﬓային վառարանների համար. քար.
պատհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյթ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարթյան համար. ավազաքարային խողովակներ. գիպս (շինանյթ). ոչ
ﬔտաղական շերտափեղկեր (շերտավարա-
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գյրներ). խարամ (շինանյթ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառթյամբ ﬔտաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ ﬔտաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ ﬔտաղական).
կապակցող նյթեր ճանապարհային պատվածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարթյան համար. մանրահատակ.
ոչ ﬔտաղական սանդղահեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ պատհանի ոչ ﬔտաղական ﬕջակապեր. ճանապարհային լսատ
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ ﬔտաղական
կառցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյթերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական կայմասյներ. կաղնե տակառատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյթ. ոչ ﬔտաղական
ծեփածո զարդեր շինարարթյան համար.ոչ
ﬔտաղական բեկվածքներ շինարարթյան
համար. քսվածքներ (շինանյթ). պատերի ոչ
ﬔտաղական երեսապատվածքներ շինարարթյան համար. ջրաﬔկսացման ոչ ﬔտաղական մակադրակներ շինարարթյան համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ոչ ﬔտաղական պարսպապատեր. ոչ ﬔտաղական ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ և ոչ ﬔխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ ﬔտաղական շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
ﬔտաղական հատակներ. ոչ ﬔտաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարթյան համար. ոչ ﬔտաղական պատվածքներ շինարարթյան համար. տանիքների
ոչ ﬔտաղական կղﬕնդրներ. ջրացատկի ոչ
ﬔտաղական աշտարակներ, ցատկահարթակներ. ոչ ﬔտաղական դարպասներ. դռների ոչ
ﬔտաղական լողաթներ, դռների ոչ ﬔտաղական փեղկեր. ոչ ﬔտաղական հեռագրասյներ. ոչ ﬔտաղական հավանոցներ. ոչ
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ﬔտաղական չորսներ. հավաքովի ոչ ﬔտաղական հարթակներ. քարե տարողթյններ.
նյթեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ ﬔտաղական շեﬔր. եղեգ
շինարարթյան համար. ճանապարհային ոչ
ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ ﬔխանիկական
նշաններ. ոչ ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ
ﬔխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառթյամբ կաղապարախառնրդի. շարժական
ոչ ﬔտաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ ﬔտաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կպր
(շինանյթ). թրծակավ (շինանյթ). ոչ ﬔտաղական տանիքածածկեր. ոչ ﬔտաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ ﬔտաղական
տաղավարներ (կառցվածքներ). երկաթղային ոչ ﬔտաղական փայտակոճեր. ոչ ﬔտաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ ﬔտաղական
կոշտ խողովակներ շինարարթյան համար.
պատհանի փեղկավոր ոչ ﬔտաղական ապակեկալներ. ﬔկսիչ շինարարական ապակի.
պատհանի ապակի, բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատհանի
շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյթ).
կառանման ոչ ﬔտաղական ճոպանասյներ.
լողն նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ ﬔտաղական
պանելներ. ակվարիﬓեր (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական շինարարական ամրանավորող
նյթեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ ﬔտաղական լոգնոցներ (կառցվածքներ)
թռչնների համար. ոչ լսատ ազդալողաններ. լողավազաններ (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ ﬔտաղական տեղակայանքներ
հեծանիﬖերի կայանման համար. ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվարաթղթ
փայտանյթի զանգվածից շինարարթյան
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկել ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
ոչ ﬔտաղական սյներ. լսամտների ոչ
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ﬔտաղական շրջանակներ. դռան ոչ ﬔտաղական արմատր. ոչ ﬔտաղական հիﬓակմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելյզների ոչ ﬔտաղական թասակներ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական սալիկներ. ոչ
ﬔտաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
ﬔտաղական դամբարաններ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական գլխանոցներ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական երկարիչներ. ոչ ﬔտաղական
ծխնելյզներ. ոչ ﬔտաղական սալեր ճանապարհային պատվածքների համար. ցամաքրդային
ոչ
ﬔտաղական
խողովակներ.
ցամաքրդային խողովակների կափյրներ,
բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդղքներ, 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 աղյսից. եռակալված
եղեգասեղﬕչներ (շինանյթ). ճնշմային ոչ
ﬔտաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիﬓերի համար. ավազ ակվարիﬓերի
համար. ոչ ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյթ). հակաﬕջատային ոչ ﬔտաղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեﬔնտներով
ներկառցված ոչ ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ ﬔտաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. հավաքովի
ոչ ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ծիրանաքար (պորփյր). փողոցի ոչ
ﬔտաղական ջրհորդաններ. ոչ ﬔտաղական
տրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ ﬔտաղական
ցցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ոչ ﬔտաղական սալիկներ
պատերը երեսապատել համար. ոչ ﬔտաղական սալիկներ շինարարթյան համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ ﬔտաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ ﬔտաղական սյներ շինարարարթյան
համար.
կառցվածքների
համար ոչ ﬔտաղական բարձակներ, կառց-
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վածքների համար ոչ ﬔտաղական կալնակներ.
կառցվածքների
ոչ
ﬔտաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցկներ
շենքերի
սեյսմաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական զրահապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր (կառցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ ﬔտաղական
դռներ. ոչ ﬔտաղական ակորդեոն դռներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ոչ ﬔտաղական խցիկներ. ոչ ﬔտաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 20. ﬔղվափեթակներ. հայտարարթյնների տախտակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային կենդանիների համար. բներ տնային կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագյրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղﬕչներ մալխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գին պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբկե իրեր. նստարաններ (կահյք).
ձկնորսական զամբյղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
ﬔտաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ
կեղևից. բաժանմնքներով արկղեր շշերի
համար.
քարգահներ
ասեղնագործթյան
համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա նստեցնել համար. սպասքապահարաններ.
իրեր
կենդանիների
եղ ջյրներից. գրասեղաններ (կահյք). գրասենյակային կահյք. զգեստների կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական
մոմաչեչ
փեթակների համար. շրջանակներ փեթակների
համար. կահավորանք (կահյք). ոչ ﬔտաղական ծորակներ տակառների համար. քարտադարաններ
(կահյք).
պահարաններ
փաստաթղթերի համար. կրիաների զրահների
փոխարինիչներ. բխար էկրաններ (կահյք).
դագաղներ. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարա-
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գաներ դագաղների համար. իրեր եղ ջերների
եղ ջյրներից. աթոռներ. պառկելաթոռներ.
գլխակալներ (կահյք). դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռնման աշխատանքների համար.
բեռնման ոչ ﬔտաղական եզրաչափքեր երկաթղիների համար. ոչ ﬔտաղական հոդակապեր. ցցափեղկեր. շան բներ. կախարաններ
հագստի համար. դարակներ քարտարանների պահարանների համար. բազկաթոռներ.
մանեկեններ. հեղկ վառելիքի տարողթյններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման և
տեղափոխման համար). լողն ոչ ﬔտաղական
բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ
ﬔտաղական սկտեղներ. իրեր չմշակված կամ
մասնակի մշակված եղ ջյրից. իրեր բսական
փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացառթյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ ﬔտաղական
կեռիկներ հագստի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔծ անոթներ հեղկների համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարել, գծագրել համար. անշարժ ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ ﬔտաղական
նեցկներ բյսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ ﬔտաղական
սանդղքներ ղևորների համար. դպրոցական
կահյք. սեղաններ գրաﬔքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. ոչ ﬔտաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողթյններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագյրների համար, բացառթյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ ﬔխանիկական,
ոչ ﬔտաղական փաթաթման թմբկներ ճկն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ ﬔխանիկական, ոչ ﬔտաղական սարքավորանք
ճկն փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գորգերն ամրացնել համար.
դազգահներ. դարակներ (կահյք). բներ տնային թռչնների համար. ոչ էլեկտրական հով-
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հարներ. ոչ ﬔտաղական փականակներ
տարողթյնների համար. ոչ ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար. ծաղկարկղեր (կահյք). պատվանդաններ ծաղկամանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացանների համար. ոչ ﬔտաղական ﬔծ տակառատարաներ.
ոչ
ﬔտաղական
հենակներ
(նեցկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագյրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ պատհանների համար. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. ﬕս կտրատել
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխել համար. համարների գրանցման ոչ ﬔտաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական կահյք. իրեր ռատանգյան
արմավենց.
ցցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագյրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահյք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ ﬔտաղական
անիﬖեր մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյսած
զամբյղներ (կողոﬖեր, տփեր) մթերք տեղափոխել
համար.
հագստի
կախիչներ
(կահյք). ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ ﬔտաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
ﬔտաղական ձեռնասանդղքներ. կահյքի
փայտե ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական անիվներ կահյքի համար. ﬔղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված սադափ. նյնականացման ոչ ﬔտաղական ցցանակներ. շենքերի ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ համարներ. թռչնների խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառթյամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյսածո
իրեր ծղոտից, բացառթյամբ խսիրների. ծղոտից հյսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթխի զամբյղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կեռիկներ հագստի համար.
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դեկորատիվ վարագյրներ լնքից. ոչ ﬔտաղական ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ կահյքի համար. ղղորդիչներ
վարագյրների համար. դարակներ կահյքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահյքի
համար. պահեստարաններ, բացառթյամբ
ﬔտաղից և քարից պատրաստվածների. վարագյրների քիվեր. կեռիկներ վարագյրների
համար. կապեր վարագյրների համար. եղեգ
(հյսել համար հմք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ ﬔտաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ ﬔտաղական կափյրներ
(փականներ), բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. ﬔտաղական սեղաններ. արդզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. պատվանդաններ (կահյք). բանալիներ կախել
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյսածո իրեր. ցցապահարաններ
(կահյք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառթյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացառթյամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի համար ոչ ﬔտաղական
տարողթյններ. ոչ ﬔտաղական սնդկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահյք). ոչ ﬔտաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
ﬔտաղական). կանգնակներ հաշվիչ ﬔքենաների համար. խցանման ոչ ﬔտաղական ﬕջոցներ. ոչ ﬔտաղական խցաններ. ոչ ﬔտաղական
պտտակներ. ոչ ﬔտաղական գաﬔր. ամրակման ձողաձև ոչ ﬔտաղական մանրամասեր. ոչ
ﬔտաղական հեղյսներ. խցափակման ոչ
ﬔտաղական ﬕջոցներ շշերի համար. ոչ ﬔտաղական փականակներ շշերի համար. տարբերիչ
ոչ
ﬔտաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահյք). կիսանդրիներ
փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական սեղﬕչներ ճոպանների

07/1

№ 1

համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. ﬔրսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառթյամբ բժշկականի. ցամաքրդային խողովակների պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
ոչ ﬔտաղական խցաբթակներ. իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տփեր. արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական կողպեքներ,
բացառթյամբ էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ ﬔտաղական ձողեր. ոչ
ﬔտաղական զամբյղներ. ոչ ﬔտաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատյցների ոչ
ﬔտաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցցանակներ. սայլակներ (կահյք).
բամբկե գալարավարագյրներ. 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 պատրաստել համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագյրների
համար. իշոտնկներ փայտ սղոցել համար.
փայտե իրեր կատների ճանկերը սրել
համար. կախաթևիկներ հագստը տեղափոխել
համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահյք). աճյնասափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագյրներ հյսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահյք). բարձիկներ
տնային կենդանիների համար. ներսի պատհանների շերտավարագյրներ (կահյք). դռան
ոչ ﬔտաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ
(հարդարվել հայելիներ). գորգիկներ մանկական ճաղափակոցների համար. սրբիչների
բռնիչներ (կահյք). ոչ ﬔտաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարրել համար. բարրելիս երեխաների տակ գցել փռոցներ. դռների ոչ
ﬔտաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավարագյրներ. ներսի մանածագործվածքից շերտավարագյրներ. դռների ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող ﬕջ-
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նապատեր (կահյք). ոչ ﬔտաղական պտտակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ ﬔտաղական մրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահյք). փչովի կահյք. ոչ ﬔտաղական ելարաններ. ոչ ﬔտաղական բռնատեղեր լոգարանների համար. անրներ ոչ ﬔտաղական
խողովակներն ամրակապել համար. ցցասեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկներ քնել համար. ոչ ﬔտաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ
ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ շների ﬓացկների տոպրակների համար. դռների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների ոչ
ﬔտաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական հենակներ.
դռների ոչ ﬔտաղական հենակներ. ոչ ﬔտաղական գործիքատփեր. ոչ ﬔտաղական արկղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
ﬔտաղական
կախիչներ
պայսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ ﬔտաղական բարձակներ կահյքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ (կահյք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյﬓերի
համար.
ոչ
ﬔտաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայսակները կնքել
համար. մանկական մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառթյամբ անկողնային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխել կողովներ. ոտիկներ կահյքի համար. կարճ ոտիկներ
կահյքի համար. զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ ﬔտաղական կրնկատակեր. փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ
պլաստիկից
խաչելթյններ,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. ճամբարային (տրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
աթոռներ ցնցղ ընդնել համար. գլխը
պահել բարձիկներ մանկների համար.
դիրքի կայնացման բարձիկներ մանկների
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համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանկների համար. ձեռքի ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, ﬔտաղյա կամ
ռետինե. դռները փակել ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ ﬔտաղական անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյրակիր գրասեղաններ. ոչ ﬔտաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացել համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել
համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատհանները փակել համար. բարձրացնովի
պատհանի
ոչ
ﬔտաղական
հոլովակներ, պատհանի ոչ ﬔտաղական
հոլովակներ. ոչ ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների. լվացարանային պահարաններ (կահյք). կահյքի
գզրոցներ. ղեբեռների պահարաններ.
դաս 35. վաճառք
դաս
37. շինարարթյն, դռների և
պատհանների տեղադրմ։
____________________

(210) 20211295
(220) 14.06.2021
(730) «ԱյԹի-Ջի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հասրաթյան
փ., տն 19, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտրային ﬕջնորդային ծառա_
յթյններ, ապրանքներ և ծառայթյններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի տրամադրմ.
դաս
39. ապրանքների առաքմ,
ապրանքների պահպանթյն, պահեստների
վարձյթ:
____________________
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(210) 20211296
(220) 14.06.2021
(730) «ԱյԹի-Ջի» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Հասրաթյան
փ., տն 19, AM
(540)

(511)
դաս
36. ﬕջնորդային գործնեթյն,
ֆինանսական տեղեկատվթյան տրամադրմ
վեբ-կայքերի ﬕջոցով, տարբեր մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար գրասենյակների վարձյթ.
դաս
41. հեռակա սցմ, կրթադաս
տիարակչական
ծառայթյններ,
կրթթյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ, քննթյնների անցկացմ,
գործնական հմտթյնների սցմ (ցցադրթյն), մասնագիտական կողﬓորոշմ
(խորհրդներ կրթթյան կամ սցման հարցերով).
դաս 42. ծրագրային ապահովման վարձյթ, համակարգչային տվյալների վերականգնմ, ծրագրային ապահովման սպասարկմ,
համակարգչային համակարգերի վերլծթյն, վեբ-կայքերի ստեղծմ և տեխնիկական
սպասարկմ երրորդ անձանց համար, համակարգչային կայքերի տեղադրմ (վեբ-կայքերի),
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայմ, տվյալների և տեղեկատվական
ծրագրերի կերպափոխմ, բացառթյամբ
ֆիզիկական կերպափոխման, խորհրդատվթյն ծրագրային ապահովման հարցերով, վեբ-սերվերների վարձյթ, վեբ-կայքերի
դիզայնի ոլորտմ խորհրդատվթյն, ծրագրային ապահովմ որպես (SaaS) ծառայթյն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(ՏՏ) ոլորտմ խորհրդատվթյն, սերվերների
հոսթինգ, տվյալների էլեկտրոնային պահպանմ, համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայ-
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թյններ, որոնք տրամադրվմ են արտաքին
ռեսրսների (աթսորսինգ) հիման վրա, տեխնոլոգիական հարցերով խորհրդատվթյն,
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտմ
խորհրդատվթյններ,
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտմ խորհրդատվական ծառայթյններ, համակարգչային
անվտանգթյան ոլորտմ խորհրդատվթյն, վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների ստեղծմ և մշակմ երրորդ անձանց
համար (ծառայթյններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտմ),
խորհրդատվթյն համացանցային անվտանգթյան
հարցերով, խորհրդատվթյն տվյալների
անվտանգթյան հարցերով, համակարգչային
հարթակների կատարելագործմ, այցեքարտերի ձևավորմ:
____________________

(210) 20211298
(220) 14.06.2021
(730) «Պրիմավտո» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, Գորկ
60, AM
(540)
(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիﬕական հավելանյթեր շարժիչային վառելիքի համար).
ռետինացման (վլկանացման) ժեղարարներ.
հակափրփրային
լծյթներ
էլեկտրական
կտակիչների
համար.
ներքին
այրման
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ.
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
դաս 4. շարժիչի յղ.
դաս
7. լիսեռների ﬕացքներ (ﬔքենաների).զտիչներ շարժիչներմ հովացնող
օդը մաքրել համար.օդային գոլորշիարարներ.
կարբյրատորների սնիչներ.ներքին այրման
շարժիչների
վառոցքի
սարքեր.
յղման
օղեր (ﬔքենաների մասեր). ﬕացման ձողեր
ﬔքենաների և շարժիչների համար. գնդիկավոր
առանցքակալներ.կեղտորսիչներ (ﬔքենաներ).
դիզելային շարժիչների նախագործարկային
տաքացման մոﬔր. խոզանակներ (ﬔքենաների մասեր). ﬔքենաների փոկեր. պատյաններ
(ﬔքենաների
մասեր).
ներարկիչներ
շարժիչների
համար.
կարբյրատորներ.
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ասեղնավոր հավաքածներ (սանդերքային
ﬔքենաների մասեր). կտրոցներ (ﬔքենաների
մասեր). յղիչներ (ﬔքենաների մասեր).
առանցքակալային հենարաններ ﬔքենաների
համար. կախոցներ (ﬔքենաների մասեր).
դրեր ﬔքենաների համար. հակադարձ
կափյրներ (ﬔքենաների մասեր). գոլորշ/
յղի
տարանջատիչներ.
ռեդկցիոն
կափյրներ (ﬔքենայի մասեր). յղման
տփեր
(ﬔքենաների
մասեր).
յղային
պոմպեր.
կարգավորիչներ
(ﬔքենաների
մասեր). շարժիչների ﬗոցներ. ﬔքենաների
և շարժիչների արագթյան կարգավորիչներ.
ձլակաղապարներ (ﬔքենաների մասեր).
մաքոքներ (ﬔքենաների մասեր). ճնշման
կարգավորիչներ (ﬔքենաների մասեր). ճնշման
փականներ (ﬔքենաների մասեր). ﬔքենաների
անիﬖեր.
ﬔքենաների
թափանիﬖեր.
անվիկավոր առանցքակալներ. շարժիչներ
օդային բարձերով տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. օդային
պոմպեր. ներքին այրման շարժիչների վառոցքի
մոﬔր. ﬔղﬕչների ﬗոցներ (ﬔքենաների
մասեր).
հակաշփական
առանցքակալներ
ﬔքենաների համար.
դաս 9. վառոցքի համակարգերի մարտկոցներ.
դաս 37. ավտոﬔքենաների վերանորոգմ
և տեխնիկական սպասարկմ:
____________________

07/1

№ 1

(210) 20211300
(220) 14.06.2021
(730) Դարանա Մեհր Քո., IR
(540)

(511)
դաս 32. գարեջր. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյթեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման
այլ բաղադրանյթեր. էներգետիկ ըմպելիքներ.
զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20211301
(220) 14.06.2021
(730) Արման Գևորգյան, Երևան, Սայաթ-Նովա
15ա շ., բն. 4, AM
(540)

(210) 20211299
(220) 14.06.2021
(730) Դավիթ Սահակյան, ՀՀ, Երևան 0087,
Էրեբնի զանգվ., Խաղաղ-Դոնի 5, բն. 270, AM
(540)

(511)
դաս 41. կրթթյն. սﬓական գործընթացի
ապահովմ.
զվարճթյններ.
մարզական և մշակթային ﬕջոցառﬓերի
կազմակերպմ:
____________________

(511)
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների ծառայթյններ. նախաճաշարանների ծառայթյններ. ճամբարային
հարմարթյնների տրամադրմ. ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ կամ
սﬓական հաստատթյններմ. ժամա-
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նակավոր բնակատեղերի վարձակալմ. պանսիոնների ծառայթյններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայթյններ. հյրանոցների
ծառայթյններ.
մանկամսրների
ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի ծառայթյններ. հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ).
շարժական շինթյնների վարձյթ. տեղերի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան
համար. մոթելների ծառայթյններ. կահյքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալմ հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծմ. ժամանակավոր բնակեցման համար ընդնարանների ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման կառավարմ).
վաշոկ ռեստորանների ծառայթյններ.
արիշտա դոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայթյններ. սննդի ձևավորմ.
տորթերի ձևավորմ. տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայթյններ. նարգիլեի բարերի ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211303
(220) 15.06.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0026,
Սևանի փող. 86/1, AM
(540)
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(511)
դաս
30. թխվածքաբլիթ.կոնֆետներ.
վաֆլիներ. հրշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով. կարաﬔլներ (կոնֆետներ). հացահատիկային արտադրանք.
շոկոլադ.շաքարով հրշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ. քաղցրաբլիթներ.ալյրից
պատրաստված տելիքներ. պոմադկաներ
(հրշակեղեն):
____________________

(210) 20211304
(220) 15.06.2021
(730) «Պրորենտալ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատթյան
պող. 27/1 501, AM
(540)

(511)
դաս 30. սենդվիչ. պիցաներ. չիզբրգեր.
դաս 43. սրճարանների ծառայթյններ:
____________________

(210) 20211305
(220) 15.06.2021
(730) Արﬔն Վահանի Գասպարյան, ՀՀ,
Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած, փ. 3, տն
18/1, AM
(540)

80
80

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(511)
դաս 4. տեխնիկական յղեր և քսքներ.
մոﬔր. քսանյթեր. փոշ կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրթյններ. վառելիք և
նյթեր լսավորման նպատակների համար.
մոﬔր. պատրյգներ լսավորման համար:
____________________

(210) 20211306
(220) 15.06.2021
(730) «Երևան մոլ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակնյաց
34/3, AM
(540)

(511)
դաս
թյններ:
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(511)
դաս
28. սարքեր խաղերի համար,
կանխավճարով
աշխատող
խաղային
ավտոմատներ,
էլեկտրոնային
թիրախներ,
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար,
սլոտ-ﬔքենաներ (խաղային ավտոմատներ),
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար,
հեղկաբյրեղային էկրաններով դյրակիր
խաղեր,
արկադային
ավտոմատներ
տեսախաղերի համար, խաղերի կոնսոլների
կառավարման
վահանակներ,
խաղերի
կառավարման վահանակներ, խաղաղեկեր
տեսախաղերի համար, խաղային կոնսոլների
էկրանների
պաշտպանիչ
ժապավեններ,
շարժական խաղեր և խաղալիքներ, որոնք
ներառմ
են
հեռահաղորդակցթյան
գործառյթներ,
առևտրային
քարտեր
խաղերի համար, տեսախաղերի կցրդներ,
տեսախաղերի ձեռքի կցրդներ:
____________________

(210) 20211308
(220) 16.06.2021
(730) «Բյրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյրեղավան,
Անդրանիկի 39/40, AM
(540)
41. զվարճթյնների ծառայ____________________

(210) 20211307
(220) 15.06.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Գևորգ
Հարթյնյան, ՀՀ, Երևան, Ռոստոﬕ 29, բն.
9, AM
(540)

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

(210) 20211310
(220) 16.06.2021
(730) Արթր Աշոտի Հարթյնյան, Երևան, Գ.
Նժդեհի 27/1-33, AM
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(540)

(511)
դաս 21. կերամաններ. լվացքի տախտակներ.
ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ սննդամթերքի
համար. ապակյա սրվակներ. խոզանակներ.
հացի կենցաղային զամբյղներ. ավելներ.
ﬔխանիկական խոզանակներ գորգերի համար.
դյլեր.թասեր
(անոթներ).
խոհանոցային
սպասքի հավաքակազﬔր. լարագամաններ.
կափարիչներ
կարագամանների
համար.
գարեջրի գավաթներ. անոթներ խﬔլ համար.
ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ ըմպելիքների
համար.
օճառամաններ.
ճաշամաններ
թերմոսներ. շիշ բացել էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. ﬔտաղական
շամփրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
ամաններ քացախի կամ յղի համար.
մաղեր
(կենցաղային).
ջերմաﬔկսիչ
տարողթյններ. ջրամաններ. տակդիրներ
ճաշացցակների համար. կերակրաթասներ.
խոհանոցային սպասքը մաքրել. ﬔտղական
ճիլոպներ.
կենցաղային
խեցեգործական
իրեր. կաթսաներ. բաժակներ (անոթներ).
եղջյրներ
խﬔլ
համար.
տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
համար.
կաթսաների
կափարիչների
փակիչներ. արդկի սեղանների պատյաններ
կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ.
բյրեղապակյա ամանեղեն. կաղապարներ
սառյցի
համար.
ամանեղեն
սննդը
ջերմամշակել համար. մաքրող գործիքներ
(ձեռքով կառավարվող). լվացքի տաշտեր կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատել
համար. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ.
զագարներ. սպասք հաﬔմնքների համար.
բռնիչներ սպնգների համար. սպիտակեղենի
չորցիչներ.
հախճապակյա
ամանեղեն.
բռնիչներ ծաղիկների և բյսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներմ. ծաղկամաններ.
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հատակամաքրիչներ.
թավաներ.
կոշտ
խոզանակներ. կենցաղային ծխակլանիչներ.
կաղապարներ թխվածքի համար. տակդիրներ
ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. եփել սպասք. սկտեղ – ափսեներ
բանջարեղենի համար. լիկյորի սպասքակազﬔր.
խոհանոցային
շերեփներ.
կենցաղային
սպասք. հաց կտրատել տախտակներ.
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատփեր
զբոսախնջյքների համար. թղթե սկտեղներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). թիակներ
տորթի համար. տախտակներ արդկել
համար. կավե կաթսայիկներ. ճենապակյա
ամանեղեն. օճառամաններ. գիշերանոթներ.
կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դյլեր սառյցի
համար. խոհանոցային քերիչներ. կենցաղային
կամ խոհանոցային տարողթյններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ.
սպասքակազﬔր
(սեղանի
սպասք). սկտեղներ. թեյի սպասքակազﬔր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառյց և սառյցով ըմպելիքներ
պատրաստել
ﬔտաղական
անոթներ.
պնակներ. ապրաման. մկան թակարդներ.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ)
ճաշասեղանի
համար.
գավաթիկներ.
աղբանոթներ. սեղանի սպասք, բացառթյամբ
դանակների, պատառաքաղների և գդալների.
նրբ էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված
ապակի. ամանեղեն ներկված ապակց.
գավաթներ.
ափսեներ.
մոմակալների
վարդակներ. կոնֆետատփեր. մոմակալներ.
ատաﬕ խոզանակներ. սրճի սպասքակազﬔր (սեղանի սպասք). սրճի ոչ էլեկտրական
զտիչներ.
ոչ
էլեկտրական
սրճեփներ.
կենցաղային
զամբյղներ.
կենցաղային
սկտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրել
համար. կափարիչներ ամանների համար.
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք).
խոհանոցային
սպասք.
ոչ
էլեկտրական
սրճամաններ.
գարեջրի
կափարիչով
գավաթներ. սպասք բսական յղի և քացախի
համար. սպասք լվանալ խոզանակներ.
հացամաններ.
դանակներ
թխվածքներ
կտրել համար (խոհանոցային պարագաներ).
տփեր թխվածքների համար. թղթե կամ
պլաստմասսայե
բաժակներ.
բաժակներ
ըմպելիքների համար. պտտվող սկտեղներ.
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տփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնել
համար (խոհանոցի սպասք). դանակներ խմորի
համար. սխտորաքաﬕչներ (խոհանոցային
սպասք).
ﬕանգամյա
օգտագործման
ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ
սրբիչների համար. արկղեր բյսերի համար.
թխել համար գորգիկներ. դիմահարդարման
վրձիններ Էլեկտրական հոսանքին ﬕացող
դիֆզորներ մոծակներին վանել համար.
բազմակի օգտագործման սառցե գնդիկներ.
կախովի պիտակներ գրաֆիկների համար.
սպասքի շերեփներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկյզի կոտրիչներ. շաքարի նելիներ.
գին շերեփներ. մանկական լոգարանների
հենարաններ. սպիտակեղենի հովանոցաձև
չորանոցներ.
բազմակի
օգտագործման
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար:
____________________

(210) 20211311
(220) 16.06.2021
(730) Հրանտ Եղիազարյան Հենրիկի, ՀՀ,
Արարատի մարզ, գ. Դիﬕտրով, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20211312
(220) 16.06.2021
(730) Հրանտ Եղիազարյան Հենրիկի, ՀՀ,
Արարատի մարզ, գ. Դիﬕտրով, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________
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(210) 20211313
(220) 16.06.2021
(730) «Նարե Մնացականյան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
0019, Արաբկիր, Սոսեի 28/2, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս
44. դիոդային լազերայի մազահեռացման ծառայթյն. կոսﬔտոլոգիական
ծառայթյն.
բժշկական
ծառայթյն.
էսթետիկ
բժշկական
ծառայթյն.
գեղեցկթյան
սրահների
ծառայթյն.
SPA
ծառայթյն.
ատաﬓաբժական
ծառայթյն:
____________________

(210) 20211314
(220) 16.06.2021
(730) «ՅԷսԷյ մոթորս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0047,
Նորք - Մարաշ, Ա. Արﬔնակյան փ., տն 36,
AM
(540)

(511)
դաս
35. ավտոﬔքենաների աճրդային վաճառք, այդ թվմ՝ նաև առցանց.
ավտոﬔքենաների ներմծման և արտահանման ծառայթյններ:
____________________

83
83

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(210) 20211316
(220) 17.06.2021
(730) Հանքք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(540)

(511)
դաս
12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիﬖերի դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիﬖերի պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգել համար. հեծանիﬖերի անվախցեր.
մոտոցիկլետների անվախցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
դողերի
համար.
բեռնացանցեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. օդաճնշական դողեր.
գործիքների և պիտյքների հավաքակազﬔր
դողերի օդախցիկների նորոգման համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվահեցեր.
թամբերի
պատյաններ
հեծանիﬖերի
համար. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների համար. անվտանգթյան գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
համար.
արգելակային
սեգﬔնտներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ﬔղﬕչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ավտոմոբիլային
բեռնախցիկներ
դահկների համար. անվադողերի բթակներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի
համար.
պահպանաշերտեր
անվադողերը
վերականգնել համար. թրթրներ (թրթրային
ժապավեններ)
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. անխց դողեր հեծանիﬖերի
համար. անխց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ. դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի համար.
____________________

(210) 20211317
(220) 17.06.2021
(730) Ակցիոներնոյե
Կոմբինատ», RU

Oբշչեստվո

«Ժիրավոյ
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(540)

(511)
դաս 29. կենդանական սննդային ճարպեր.
սննդային
ճարպեր.
սերցքային
կրեմ.
մարգարին. սննդային յղ, այդ թվմ` կրեմկարագ. կարագ. հացին քսվող սննդ (սփրեդ),
այդ
թվմ
սերցքա-բսական,
բսասերցքային,
բսա-ճարպային,
յղային
խառնրդներ բտերբրոդների համար:
____________________

(210) 20211318
(220) 17.06.2021
(730)
«Ֆրեշ
մարկետ»
Իսահակյան 2/2, բն. 24, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստմ և
առաքմ:
____________________
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(210) 20211319
(220) 17.06.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս
34. լարով գոլորշիարարաներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
և
ծխել
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային
արտադրանք,
այդ
թվմ՝
սիգարներ,
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթել համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխել համար, ծաﬔլ
ծխախոտ, քթախոտ, կրետեկ. սնս. ծխախոտի
փոխարինիչներ (ոչ բժական նպատակների
համար). ծխել պիտյքներ, այդ թվմ՝
սիգարետի պապիրոսաթղթ և գլանակներ,
սիգարետի զտիչներ, ﬔտաղական տփեր
ծխախոտի համար, արկղիկներ սիգարետների
համար և մոխրամաններ ծխողների համար,
ծխամորճեր,
գրպանի
հարմարանքներ
սիգարետները փաթաթել համար, վառիչներ
ծխողների համար. լցկի. ծխախոտային
փայտիկներ,
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք, սիգարետները կամ ծխախոտը
տաքացնող
էլեկտրոնային
սարքեր
և
դրանց մասեր՝ ներշնչման համար նիկոտին
պարնակող աերոզոլի արտազատման համար.
նիկոտին պարնակող հեղկ էլեկտրոնային
սիգարետների համար. ծխել էլեկտրոնային
սարքեր.
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
ավանդական սիգարետներին փոխարինող
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային
սարքեր նիկոտին պարնակող աերոզոլի
ներշնչման համար. ծխողների համար բերանի
ցողացիրներ, ծխախոտային արտադրանք և
ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխել պիտյքներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և
կցամասեր՝ ներառված 34-րդ դասմ. սարքեր
տաքացված
սիգարետների,
սիգարների,
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային
փայտիկների մարման համար. սիգարետի
էլեկտրոնային վերալիցքավորվող պատյաններ:
____________________
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(210) 20211320
(220) 17.06.2021
(730) «Շվարց Բրան» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0015,
Մ. Մաշտոցի պող., շ. 10, բն. 17, AM
(540)

(511)
դաս 3. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. կոսﬔտիկական հավաքածներ. կոսﬔտիկական
դիմակներ.
կոսﬔտիկական
կրեﬓեր.
լոսյոններ
կոսﬔտիկական
նպատակների
համար. շրթներկ. փայլ շրթնքների համար.
կոսﬔտիկական
մատիտներ.
բալզաﬓեր,
բացառթյամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ
հոնքերի համար. ստվերաներկ աչքերի համար
(կոսﬔտիկական ﬕջոցներ). կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ թարթիչների համար. գծաներկ աչքերի
համար (կոսﬔտիկական ﬕջոցներ). ﬕջոցներ
գրիմ անել համար. թարթիչների տշ՝ ներկ.
շպարի հիմքեր (կոսﬔտիկական ﬕջոցներ).
կարմրաներկ (կոսﬔտիկական ﬕջոցներ).
մազերի աճը կարգավորող պատրաստկներ
մազերի խնամքի համար, ոչ բժական. ոչ
բժական հեղկացիրներ մազերի աճի
համար. շամպններ, ոչ բժական. մազերի
լավորակիչներ. տոնիկներ մազերի համար
(կոսﬔտիկական ﬕջոցներ). լոսյոններ մազերի
համար, ոչ բժական. ﬕջոցներ մազերը ներկել
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսﬔտիկական
կրեﬓեր. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ մաշկը
խնաﬔլ համար. հարդարանքի կաթ. ոչ
բժական
պատրաստկներ
կորյակային
հիվանդթյնները
բժել
համար.
հակակնճիռային քսքներ. էքսֆոլիանտներ
(կոսﬔտիկական ﬕջոցներ). պիլինգներ դեմքի
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համար (կոսﬔտիկական ﬕջոցներ). սկրաբ
դեմքի համար (կոսﬔտիկական ﬕջոցներ).
խոնավացնող
կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ
դեմքի, մարﬓի, ձեռքերի և ոտքերի համար.
արևապաշտպան պատրաստկներ. եթերային
յղեր. բրավետիչներ (եթերային յղեր).
օճառներ, ոչ բժական. ժելեր ﬔրսման համար,
բացառթյամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների.
դաս
5. դեղագործական պատրաստկներ մաշկի խնամքի համար. քսքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղագործական
պատրաստկներ
արևայրքը բժել համար, դեղագործական
պատրաստկներ. քսքներ արևայրքի դեմ:
____________________

(210) 20211322
(220) 17.06.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս
1. քիﬕական նյթեր ավտոմոբիլների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման
համար. սոսնձող նյթեր արդյնաբերական
նպատակների
համար.
սոսնձամածիկներ.
սառեցնող գազեր. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). բաղադրթյններ տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչները սառեցնել համար.
քիﬕկատներ գործվածքի վրայի հետքերը
հեռացնել համար. հիդրավլիկական հեղկներ, ներառյալ արգելակի հեղկներ, փոխհաղորդակային հեղկ, կառավարող սարքի
ժեղարարի հեղկներ, կցորդչի հեղկներ. քիﬕական հավելանյթեր շարժիչային
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վառելիքի համար. քիﬕական հավելանյթեր
շարժիչային յղերի համար. մաքրող հավելանյթեր բենզինի համար. ներքին այրման
շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ.
քիﬕական պատրաստկներ շարժիչներմ
այրքը հեռացնել համար. վառելիք խնայող
պատրաստկներ.
պատրաստկներ
շարժիչներմ հեղկների եռալն արգելակող
բաղադրթյնների համար. լծիչներ դիմապակիների, հողմապակիների լվացման համար.
ավտոմոբիլային դողի ﬔջ պոմպով օդ լցնել
համար հերﬔտիկներ. կոռոզիայի դանդաղիչներ ավտոմոբիլային հովացման համակարգի
համար. հերﬔտիկներ ավտոմոբիլային հովացման համակարգի համար. սոսնձամածիկներ
ավտոմոբիլների ﬕջադիրների համար. քիﬕական պատրաստկներ շարժիչների մշակման
համար և հավելանյթեր բենզինի և դիզելային
վառելիքի համար. քիﬕկան մաքրող ﬕջոցներ
ավտոմոբիլային վառելիքային համակարգի
համար. քիﬕական մաքրող ﬕջոցներ ավտոմոբիլային շարժիչների համար. կաչկի
սոսինձ օդաճնշական դողերի նորոգման, դողերի հերﬔտիկացման բաղադրիչների համար.
բաղադրթյններ դողերի պատռվածքի հերﬔտիկացման համար. արգելակի քսքներ.
դաս 2. թանձր հակակոռոզիական քսքներ ավտոմոբիլների համար. ներկեր, պաշտպանական նախաներկային պատվածքներ
տրանսպորտային ﬕջոցների շրջանակների
(շասսիների) համար. հակակոռոզիական պատրաստկներ, բաղադրթյններ ﬔտաղների
փայլազրկմը կանխել համար, պատրաստկներ տրանսպորտային ﬕջոցների արտաքին և ներքին մասերը պաշտպանել համար
և այլ պաշտպանիչ պատվածքներ, հակակոռոզիական պատվածքներ, որոնք վաճառվմ են
իբրև ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների
արգելակման սկավառակների և դողերի պատվածքների համար բաղկացցիչ բաղադրիչ.
ավտոմոբիլային արծներ (լաքեր). ավտոմոբիլային ներկեր. ավտոմոբիլային նախաներկային
բաղադրթյններ.
դաս
3. մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման, հղկամշակման և պաշտպանիչ պատրաստկներ տրանսպորտային ﬕջոցնﬔրի
խնամքի համար. անձնական օգտագործման
բրավետ նյթեր տղամարդկանց և կանանց
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համար. հարդարանքի ջր. օծանելիքի ջր.
անշաբյր ջր (օդեկոլոն). պարֆյﬔրիա.
մաքրման ﬕջոցներ ավտոմոբիլների համար,
ներառյալ մաքրման ﬕջոցներ ավտոմոբիլների
թափքի, շարժիչների և շրջանակների (շասսիների) համար. ողորկման պատրաստկներ
ավտոմոբիլների համար. ապակեմաքրիչներ.
մաքրման ﬕջոցներ և պաշտպանիչ պատվածքներ վինիլի և կաշվի համար. մաքրման ﬕջոցներ գորգերի համար. մաքրման ﬕջոցներ
ավտոմոբիլային անիﬖերի համար. պատրաստկներ ﬕջատների, ձյթի և սոսնձի հեռացման համար. արգելակի մաքրման ﬕջոցներ.
կարբյրատորների մաքրիչներ. ճարպազերծող ﬕջոցներ. մաքրման ﬕջոցներ ձեռքերի
համար. պաշտպանիչ կրեﬓեր և խոնավացցիչներ.
դաս 4. փոկերի սահմը արգելակող պատրաստկներ. փոխհաղորդիչ յղ. ոչ քիﬕական
հավելանյթեր շարժիչային վառելիքի համար.
ավտոմոբիլների խնամքի և սպասարկման
ﬕջոցներ՝ բաղկացած յղերից, քսանյթերից
կամ թանձր քսքներից. յղեր և յղի հիմքով
հեղկներ շարժիչների և փոխհաղորդակների
համար. շարժիչի յղ. գազոլին (վառելանյթ) և
դիզելային վառելիք.
դաս
6. ﬔտաղական շղթաներ բանալիների համար, ﬔտաղական կախազարդեր
բանալիների համար, ﬔտաղական օղակներ
բանալիների համար, ﬔտաղական բանալիներ,
համարանիշների ﬔտաղական շրջանակներ,
դեկորատիվ ﬔտաղական արկղեր (տփեր),
ﬔտաղական արկղեր (խնայատփեր) դրաﬕ
համար, ﬔտաղական բանկային պահոցներ,
ﬔտաղական սեղմակներ դրաﬕ (թղթադրաﬕ) համար, սովորական ﬔտաղների
համահալվածքներ, պողպատե խողովակներ,
ﬔտաղական փականքներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար, ﬔտաղական զսպանակներ, ﬔտաղական բեռնարկղեր, ﬔտաղական
պրկիչ փոխանիﬖեր ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ﬔտաղական
նշաններ, կայանման ﬔտաղական նշաններ,
փողոցային ﬔտաղական նշաններ, ﬔտաղական տարողթյններ, դեկորատիվ արձաններ և քանդակներ ﬔտաղից, ﬔտաղական
զանգեր, ﬔտաղական շղթաներ, դռան ﬔտաղական մրճեր, ﬔտաղական փականքներ,
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ﬔտաղական հշապարգևներ, ﬔտաղական
անվանատախտակներ, ﬔտաղական անկիզելի
պահարաններ, երկաթեղեն իրեր, ﬔտաղական
խողովակներ, ﬔտաղական խողովակաշարեր
և անջրանցիկ ﬔտաղյա ամրակապեր, բոլորը շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների
համար, ﬔտաղական պտտակներ, ﬔտաղական պտտաﬔխեր, ﬔտաղական պնդօղակներ, ﬔտաղական հեղյսներ, ﬔտաղական
տափօղակներ և ﬔտաղական ամրակներ.
դաս 7. ﬔքենաներ և հաստոցներ, շարժիչներ, բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների,
ﬔքենաների կցորդիչներ և փոկեր, բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների, գյղատնտեսական գործիքներ, ինկբատորներ
ձվերի համար, տրբիններ, առանցքակալներ, պոմպեր, փականներ, յղային խցկներ,
զտիչներ, ոռոգիչներ, շարժափոկեր, հաստատն հոսանքի գեներատորների խոզանակներ,
կարբյրատորներ, ներքին այրման շարժիչների հովացման ռադիատորներ, հովացման
օդափոխիչներ, էլեկտրական գեներատորներ,
գլանների գլխիկներ, շարժաբեր անիﬖեր,
շարժաբեր շղթաներ, հաստատն հոսանքի
գեներատորների շարժափոկեր, հաստատն
հոսանքի գեներատորներ, վառոցքի սարքեր,
վառոցքի թայﬔրներ, բոցամղներ, խլարարներ, օդափոխիչների շարժափոկեր, շարժիչների
ﬗոցներ, շարժիչների արագթյան կարգավորիչներ, ճնշակներ, ամբարձիչներ (շարժիչների
մասեր), ապարատներ և գործիքներ շարժիչների կառավարման համար, շարժիչներ,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների, ներքին այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր,
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
շարժիչների վառոցքի սարքեր, ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների շարժիչների
վառոցքի մոﬔր, նախագործարկային տաքացման մոﬔր, մոﬔրի թասակներ, մալխային
երկժանիներ. պոմպեր (ﬔքենաներ), օդային
ճնշակներ, սառնարանային ճնշակներ, առանցքակալների ներդրակներ, կափյրներ, յղման
օղեր, շարժիչների ﬗոցներ, շարժիչների յղային զտիչներ (ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների համար), օդային զտիչներ
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(տրանսպորտային ﬕջոցների համար), յղային պոմպեր շարժիչների համար (ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների համար),
տրբիններ, բոցամղներ (մոտորների և շարժիչների մասեր), կցորդման անիﬖեր (մոտորների և շարժիչների մասեր). տանող շղթաներ
(շարժիչի մասեր). յղային քարտերներ ավտոմոբիլների համար. շարժիչների գլաններ
ավտմոբիլների
համար.
հողմապակիների
ապակեմաքրիչների շարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր, փոփոխական հոսանքի գեներատորներ, շարժիչների
վառոցքի մագնետո, ﬔկնասարքեր շարժիչների համար. աղտոտմը կանխող սարքեր
շարժիչների և մոտորների համար. խլարարներ
ավտոմոբիլների շարժիչների համար, հովացման ջերմափոխանակիչների արտանետմային համակարգեր ավտոմոբիլային շարժիչների
համար, պնդացնող ﬕացﬓեր (շարժիչների
մասեր), շարժիչների շարժափոկեր. ջրային պոմպեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար, հիդրավլիկ վերահսկմ ﬔքենաների, մոտորների և
շարժիչների համար. ﬔքենաների, շարժիչների
և մոտորների պնևմակառավարմ. օդային
գոլորշիարարներ. համապիտանի հոդակապեր,
ծնկաձև լիսեռներ ավտոմոբիլների շարժիչների
համար, բաշխիչ լիսեռներ ավտոմոբիլների
շարժիչների համար, թափանիﬖեր ավտոմոբիլների շարժիչների համար, ﬔղﬕչներ, ﬕացման ձողեր ﬔքենաների և շարժիչների համար,
ﬔքենաների և շարժիչների արագթյան կարգավորիչներ, ﬔքենաների պնդացնող տարրեր,
յղման սարքավորմ. վառոցքի կոճեր ներքին
այրման շարչիժների համար։
դաս
8. մրճեր. պտտակահաններ.
աքցաններ, նելիներ. ճչանակների (արգելանիﬖերի) բանալիների և կցորդիչների
հավաքածներ. բացովի և ոչ բացովի պտտակաբանալիներ. փայտի և ﬔտաղի խարտոցներ.
սղոցներ. հատիչներ. երիթակների անցքահատներ, անցքահատներ և ժապավենային
ծակատիչներ. գամասեղների դետեկտորներ.
կարիչ ատրճանակներ. ﬔկսիչերի հանման
գործիքներ, նելիներ հաղորդալարերի համար
և շրջասեղﬕչ աքցաններ հաղորդալարերի
համար. ճակատային գլխիկով պտտակահաններ. գայլիկոնների բռնիչներ և գայլիկոն-

07/1

№ 1

ներ (շաղափներ). հարթաչափներ. ագյցներ,
մամլակներ. ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ և պայսակներ. բազմաֆնկցիոնալ նիվերսալ գործիքներ, աքցաններ, նելիներ,
հաղորդալարերի կտրող գործիքներ, ծալովի
ճակատային գլխիկներ, զսպանակած մկրատներ, խարտոցներ, շշերի բացիչներ, պահածոների դանակներ, փայտի սղոցներ, օղակներ
փոկերի համար.
դաս
9. գիտական, նավագնացական,
եկրաբաշխական, էլեկտրական, լսանկարչական,
կինոնկարահանման,
օպտիկական,
կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստգման), փրկարարական և սցման սարքեր և գործիքներ ավտոմոբիլային ոլորտմ
օգտագործման համար. գրառման սարքեր,
գրառման սկավառակներ. էլեկտրական մարտկոցներ և կտակիչներ, ռադիոսարքեր և
հեռստացյցներ,
ձայնասկավառակների
նվագարկիչներ, ամպերաչափներ, պահպանական ազդանշանային սարքեր, ﬕացման տփեր լսավորթյան համար, էլեկտրական
մալխներ և էլեկտրահաղորդալարեր, էլեկտրական ապահովիչներ, արագաչափներ, էլեկտրական սարքեր դռները բացել համար,
էլեկտրական կոճեր, ծայրային կցորդիչներ և
փոխարկիչներ, ջրի, հեղկի և վառելիքի ցցիչներ, թեքաչափներ և հաշվիչներ, ﬕկրոչիպեր, թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ),
վառոցքի համակարգեր և մասեր, տրանսպորտային ﬕջոցների արագթյնը վերահսկող
սարքեր. հեռահաղորդակցային ապարատներ
և գործիքներ, հեռախոսներ, ներառյալ շարժական և բջջային հեռախոսներ, հաղորդիչներ,
ընդնիչներ, ﬕկրոպրոցեսորներ, համակարգիչներ ավտոմոբիլային ոլորտմ օգտագործման համար, համակարգչային ծրագրային
ապահովմ ավտոմոբիլային ոլորտմ օգտագործման համար. նավագնացական համակարգեր
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. դիրքորոշման համաշխարհային համակարգ, ներառյալ համակարգիչներ,
հաղորդիչներ, ընդնիչներ և ցանցային ինտերֆեյսի կրիչներ. ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների տեղորոշման համակարգեր,
անվտանգթյան բարձիկների գործարկման
մասին ավտոմատ հեռածանցման սարքեր,
ﬕկրոչիպեր, վերահսկիչներ. ձայնի և տեսագ-
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րթյան և դրանց մասերի արտադրման,
վերարտադրման, փոխանցման և գրառման
սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների ոլորտմ, ներառյալ ռադիոսարքեր, հեռստացյցներ, զվարճթյնների համակարգեր և
տեղեկատվական համակարգեր. բարձրախոսներ, ձայնի ժեղարարներ, մոդեﬓեր. տեսամոնիտորներ, LCD ցցասարքեր. էլեկտրոնային
խաղային սարքավորմ. տրանսպորտային
ﬕջոցների կառավարման ընթացքմ գործողթյնների և վտանգի մասին ազդարարող,
նախազգշացնող և տեղեկացնող սարքեր.
ալկալիական և լիթիմական մարտկոցներ,
կերպափոխիչներ. էլեկտրական կտակիչներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար, կտակիչների բանկաներ. համակարգչային մոնիտորներ
ավտոմոբիլային
ոլորտմ
օգտագործման
համար.
կողﬓացյցներ.
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. դիրքորոշման համաշխարհային համակարգ. հսկողթյան սարքավորմներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
չափման գործիքներ ավտոմոբիլային ոլորտմ
օգտագործման համար. թեքաչափներ, կողմնացյցներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
անցած տարածթյան (կմ, մղոն) հաշվիչներ,
ավտոﬔքենայի անվադողերմ ցածր ճնշման
ավտոմատ ցցիչներ, տրանսպորտային ﬕջոցների ավտոմատ կառավարման սարքեր. ճնշաչափներ (մանոﬔտրեր), ջերմաստիճանային
ցցիչներ, պտտաչափներ (դարձաչափներ),
ախտորոշման սարքեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակների համար նախատեսվածների.
օպտիկական ապակիներ. կիսահաղորդիչներ.
սոլենոիդային կափյրներ, բացառթյամբ
բժշկական նպատակների համար նախատեսվածների. օպտիկական իրեր, այն է՝ արևապաշտպան ակնոցներ, քթակնոցներ (պենսնե),
ակնաբժական շրջանակներ և պատյաններ
դրանց համար. ակնոցների շղթաներ, նրբաքղեր, պատյաններ և ակնոցների այլ պարագաներ. էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ ներբեռնված
երաժշտական նվագարկիչներ, էլեկտրոնային
օրգանայզերներ, էլեկտրոնային տեղորոշման
սարքեր, դողերի ճնշաչափներ (մանոﬔտրեր),
դատարկ ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ, անձնական
դյրակիր համակարգիչների պատյաններ.
կինոնկարներ, լսանկարչական դիապոզի-
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տիﬖեր, հակաշլացման լսապաշտպան ապակիներ, պաշտպանիչ և հարվածադիմացկն
ապակիներ և ոսպնյակներ. ռադիոսարքեր,
հեռստացյցներ,
ընդնահաղորդիչներ,
ազդանշանային և նախազգշացնող լամպեր և
սարքեր. լսաանդրադարձիչ սկավառակներ և
շերտեր հագստի համար, կանխող եռանկյններ և այլ նախազշացնող նշաններ անսարք
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. փրկարար բաճկոնակներ, պաշտպանիչ սաղավարտստորջրյա
սզման
ներ
և
հագստ,
հանդերձանք, ակվալանգի խողովակներ, լողի
դիմակներ, լողի ակնոցներ. վառոցքի համակարգեր և մասեր. վթարային ազդաս արքեր,
ազդանշանման և տագնապի սարքեր. բարձրախոսներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մրցարշավի նմանակիչներ. մագնիսներ. հեռահաղորդակցային ապարատներ և սարքեր. շարժական հեռախոսներ. շարժական հեռախոսների
մասեր և պարագաներ, ընդգրկված դաս 9-մ.
շարժական հեռախոսների ծածկոցներ. նավագնացական համակարգեր տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անվտանգթյան բարձիկների գործարկման
մասին
ավտոմատ
ծանցման
համակարգեր և սարքեր. համակարգչային
ծրագրային
ապահովմ
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային ﬕջոցներմ օգտագործման
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովմ ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
վաճառքի
և
արդյնաբերթյան
ոլորտներմ օգտագործման համար. պատյաններ և տփեր խտասկավառակների և (կամ)
ժապավենների համար. էլեկտրոնային ցցասարքերի տարրեր տրասնպորտային ﬕջոցների համար. խցիկներ և
ռադիոսարքեր.
համացանցի և անլար սարքերի ﬕջոցով ներբեռնվող ծրագրային ապահովմ ավտոմոբիլային
ոլորտմ
օգտագործման
համար.
շարժական հավելվածի տեսքով ներբեռնվող
ծրագրային ապահովմ ավտոմոբիլային ոլորտմ օգտագործման համար. էլեկտրական
սնման բլոկեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. կտակիչների լիցքավորման սարքեր
էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. էլեկտրոնային կրիզ-կառավարման
համակարգեր և տրանսպորտային ﬕջոցների
ղեկային կառավարման համակարգեր. էլեկտ-
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րաանվտանգթյան հսկման սարքեր ավտոմոբիլային ոլորտմ օգտագործման համար.
էլեկտրական կողպեքներ և անվտանգթյնը
ապահովող սարքեր. էլեկտրաէներգիայի կառավարման սարքեր. խցիկներ և տվիչներ ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. լսավորման համակարգեր ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնա, տեսա,
համակարգչային և լազերային ժապավեններ,
սկավառակներ, խտասկավառակներ, ժապավենատփեր և քարթրիջներ. ձայնագրթյններ, տեսագրթյններ. տեսախաղեր և
համակարգչային խաղեր. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակﬓեր. ներբերռնվող
երաժշտական գրառﬓեր. պատյաններ շարժական հեռախոսների համար. շարժական
հեռախոսների ծածկոցներ. շարժական հեռախոսների համար հարմարեցված կրիչներ.
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
ախտորոշման սարքեր և դրանց մասեր, ներառյալ հիշողթյան քարտեր. ներդրովի էլեկտրոնային
հարմարանքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների ախտորոշիչ թեստավորման համար.
էլեկտրոնային գրանցիչներ ավտոմոբիլային
տրանսորտային ﬕջոցների համակարգչային
համակարգերի հետ օգտագործման համար.
համակարգչային ծրագրեր տրասնպորտային
ﬕջոցների մասերի և տրանսպորտային ﬕջոցների համակարգերի աշխատանքի ընթերցման,
ախտորոշման և վերլծման համար. տրանսպորտային ﬕջոցի հիմքի վրա էլեկտրոնային
մոդլներ ախտորոշման տեղեկատվթյան և
տրանսպորտային ﬕջոցի աշխատանքի կարգավիճակի փոխանցման համար. էլեկտրոնային սարքեր շարժիչի արտանետﬓերի
ընթերցման համար. ծրագրային ապահովմ
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
ախտորոշման սարքերի համար. կիրառական
ծրագրային ապահովմ տրանսպորտային
ﬕջոցների վարորդների և ղևորների ﬕջև
կապի հաստատման և փոխադրման ծառայթյնների կոորդինացման համար. ծրագրային
ապահովմ քաղաքային տրանսպորտի պլանավորման, վերահսկման և կառավարման
հարցմ օգտագործման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների և ﬕացված սարքերի ﬕջև
կապը ապահովող համակարգչային ծրագրա-
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յին ապահովմ. անձնական թվային օգնականներ
(PDAs).
համակարգչային
գրառված
ծրագրային ապահովմ ձայնային հրամանների մշակման և ձայնային հրամաններին ձայնային պատասխանների ստեղծման համար.
համակարգչային գրառված ծրագրային ապահովմ, որը հնարավորթյն է տալիս առանց
ձեռքերի օգնթյան օգտագործել շարժական
հեռախոսները՝ ձայնային հրամանների և ձայնի
ճանաչման ﬕջոցով. համակարգչային գրառված ծրագրային ապահովմ. տրանսպորտային ﬕջոցների և ﬕացված սարքերի ﬕջև կապը
ապահովող համակարգչային գրառված ծրագրային ապահովմ. ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
կիսաինքնավարման
հեշտացման համար էլեկտրոնային կառավարման սարքեր, որոնք վաճառվմ են որպես
դրանց անբաժանելի մաս. կտակչային մարտկոցներ, էլեկտրական մարտկոցներ, վառելիքային
մարտկոցներ,
լիցքավորող
սարքեր
կտակիչների համար, կտակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար, էլեկտրական
կտակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար, վառելիքային մարտկոցներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. փոխդաս ավորվող,
վերալիցքավորվող
մարտկողցներից
բաղկացած մոդլային կտակչային համակարգ
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցների էլեկտրասնցման համար. վերալիցքավորվող
մարտկոցներ
էլեկտրական
տրասպորտային ﬕջոցների էլեկտրասնցման
համար.
դաս
11. լսավորման, ջեռցման, օդի
լավորակման, օդի հովացման սարքեր, հակաշլացնող
հարմարանքներ
ավտոմոբիլների
համար (լամպերի պարագաներ), լսատներ, լամպանոթներ, անդրադարձիչներ. հողմապակիների քրտնակալմը կանխարգելող և
հակասառցապատման սարքեր, ջերմափոխանակիչներ, ջեռցման ռադիատորներ, օդաջեռցիչներ (կալորիֆերներ), լսավորման
սարքեր և լսավորող համակարգեր, օդափոխթյան ապարատներ, հողմապակիների
քրտնակալմը կանխարգելող և հակասառցապատման ապարատներ. ջերմափոխանակիչներ, ռադիատորներ. ջերմային կտակիչներ,
գալարախողովակներ. օդի զտման տեղակայանքներ, օդորակիչներ տրանսպորտային
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ﬕջոցների համար, գազապաղիչներ, օդային
չորցիչներ, հակասառցապատիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար, բռնկալամպեր,
օդորակիչներ. ջեռցման տեղակայանքներ,
ջեռցման ռադիատորներ, էլեկտրական օդափոխիչներ, խոնավակլանիչներ, լսավորման
սարքեր. էլեկտրական, կտակիչների կամ
գազալցված լամպեր. լապտերներ. վառիչներ
խարյկների, գրիլի ապարատների, կրակարանների (մանղալներ), բխարիների, վրանների լապտերների վառման համար. լամպերի
կոթառներ և լամպի ապակիներ. էլեկտրական
կամ գազային տաքացման, գոլորշ արտադրման և սննդամթերքի ջերմային մշակման համար
սարքեր, այն է՝ տաքացման խոհանոցային սարքեր, խոհանոցային սալօջախներ, կրակարաններ (մանղալներ), ջեռցիչներ, էլեկտրական
կամ գազային խոհանոցային սալօջախներ,
կերակրներ տաքացնել հարմարանքներ,
գրպանի ջերմակներ. սառնապահարաններ.
չորացման ապարատներ. չորցիչներ մազերի համար. շարժական ցնցղներ, շարժական
զգարաններ. ջեռցիչ տարրեր և ձայնային
ալիքներ արձակող բաղադրիչ պարնակող
էլեկտրական սարքեր ﬕջատներին գրավել և ոչնչացնել համար, անդրադարձիչներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ցոլալապտերներ ﬔքենաների համար.
դաս
12.
շարժիչային ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցներ, այն է՝ մարդատար ավտոմոբիլներ, սպորտային աﬔնագնացներ, բեռնատար ավտոﬔքենաներ,
ֆրգոններ (տրանսպորտային ﬕջոցներ),
շարժիչներ դրանց համար և դրանց կառցվածքային մասեր. թռչող ապարատներ.
կատերներ. ավտոկցանքներ և քարշակներ.
հեծանիﬖեր. էլեկտրական հեծանիﬖեր. շարժիչներ շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. մոտոցիկլետներ. շարժիչային
կատերներ, ղղաթիռներ, էլեկտրագնացքներ
երկաթղային տրասպորտի համար, հեծանիվի կցանքներ. ջրածնային շարժիչով տրանսպորտային ﬕջոցներ. վառելիքային տարրերով
տրանսպորտային ﬕջոցներ. էլեկտրական շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. էլեկտրական տրանսպորտային
ﬕջոցներ. փոխհաղորդակներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ժային
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շարժաբերներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. փոխարինովի շարժաբերներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
դաս
14. ձեռքի ժամացյցներ, դարձածալի
կրծքանշաններ,
թևքաճարմանդներ,
ժամացյցներ (բացառթյամբ ձեռքի), պատի
ժամացյցներ, ժամանակաչափներ, շարժականգով վայրկյանաչափներ, զարթցիչներ,
ոսկերչական իրեր, կախազարդեր, մատանիներ. ալմաստներ, թանկարժեք քարեր. ազնիվ
ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ և
ազնիվ ﬔտաղներից կամ դրանցով պատված
իրեր. զարդատփեր. ժամացյցների ապարանջաններ, տարողթյններ, սպասք և այլ
իրեր ազնիվ ﬔտաղներից. հշապարգևներ և
անվանական թիթեղիկներ.
դաս 16. գրիչներ, մատիտներ, բլոկնոտներ (նոթատետրեր), փոքրիկ բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). ազդագրեր. օրացյցներ.
փոխադրանկարներ. տպագրական նյթեր.
դաս ագրքեր (ձեռնարկ), բրոշյրներ և կատալոգներ, որոնք վերաբերմ են շարժիչային
տրանսպորտային ﬕջոցների կառավարման
ֆնկցիաներին և տարրերին, շահագործմանը,
տեխնիկական սպասարկմանը, սպասարկմանը
և նորոգմանը, և տեխնիկական փաստերին և
դաս ակարգմանը. թղթագրենական ապրանքներ, թղթապանակներ, արագակարներ, փաթեթավորման նյթեր, այն է՝ տարողթյններ.
գովազդային նյթեր, ցցանակներ և պատկերներ, լսանկարներ, տպագրական վերարտադրթյններ, այն է՝ վիմատիպ նկարներ,
նկարներ, ալբոﬓեր, օրագրեր, քարտեզներ,
գրել պիտյքներ և գծագրական գործիքներ,
գծանշիչ գրիչներ, ռետիններ ջնջել համար,
գծագրական քանոններ, գծագրական կարկիններ. շաբլոններ, սցողական նյթեր և դիտողական ձեռնարկներ. նվերի պիտակներ. նվերի
փաթեթվածքներ, ժապավեններ, ժապավենակապեր, պիտակներ և ինքնասոսնձվող պիտակներ, գծագրոցներ սեղﬕչներով, հշատետրեր
կամ բլոկնոտներ գրառﬓերի համար, փոստային բացիկներ, շնորհավորական բացիկներ, ներկերի հավաքածներ, գնազարդման
գրքեր. թղթե անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե
ծածկոցներ, հրավիրատոմսեր, ինքնասոսնձվող
պիտակներ, անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի

91
91

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

տակ դնել համար, թղթե դրոշներ և բաններներ, գրաֆինների թղթե տակդիրներ, փոստային նամականիշներ (կոլեկցիոն), ամսագրեր.
դաս
17. գնամշակված, լաﬕնացված
կամ ջերմաանդրադարձնող պլաստմասսայե
թաղանթներ տրանսպորտային ﬕջոցների
պատհանների վրա օգտագործման համար,
հակաշլացման
թաղանթներ
տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար,
պլաստմասսայե թաղանթներ, բացառթյամբ
փաթեթվածքի համար օգտագործվողների.
ռետինե օղակներ, նյթեր հերﬔտիկացման
համար, ռետինե հարվածաﬔղﬕչներ, ռետինե
թափարգելներ, խցանիչ ﬕջադիրներ խողովակների համար, քիﬕական բաղադրթյններ հոսակորստները վերացնել համար,
ﬕջադիրներ, մածիկներ, խցանիչ ﬕջադիրներ, մասնակի մշակված նյթեր արգելակային ﬕջադիրների համար, խտացնող հերﬔտիկ
նյթեր ﬕացքների համար. ոչ ﬔտաղական
ﬕացքներ ճկն խողովակների համար, պլաստիկից խողավակներ, պլաստմասսայե սալեր,
պլաստիկից սյներ, պլաստիկից ﬕջադիրներ.
ճկն խողովակներ. ջերմաﬔկսիչ նյթեր,
ջերմային ճառագայթմը կասեցնող նյթեր,
ձայնաﬔկսիչ նյթեր, սալեր և խողովակներ
ջերմաﬔկսացման համար. ﬔկսիչ նյթեր.
ﬕջադիրներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման (կոմպենսացման) համար, ռետինե
կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման նյթեր:
դաս
18. թիկնապայսակներ, դրամապանակներ, թղթապայսակներ (կաշեգալանտերեա), այցեքարտերի պատյաններ, ձեռքի
ղեբեռ, սրհանդակի պայսակներ, ﬔծ
գլանի տեսքով պայսակներ, որոնք փակվմ են վերևից քղով, պորտպլեդներ, ղեբեռ, ճամփորդական պայսակներ գիշերային
պարագաների համար, խրջին-պայսակներ
(tote bags), հովանոցներ, քսակներ, ճամփորդական սնդկներ, ճամպրկներ և ղեպայսակներ. կաշվից կամ կաշվի նմանակﬓերից
պատրաստված իրեր, ներառյալ պայսակներ
ատլետիկայով զբաղվողների համար, սպորտային պայսակներ, լանջակապեր երեխաներ կրել համար, ծովափի պայսակներ,
պայսակներ գրքերի համար, պարկեր խանձարրների համար, տրիստական պայսակներ, պարկեր մարզասրահի համար,
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խրջին-պայսակներ (tote bags), դպրոցական պայսակներ, գոտեքսակներ, թիկնապայսակներ, գոտեպայսակներ, տնտեսական
պայսակներ, քլատչ պայսակներ, կանացի
պայսակներ, սապայսակներ, պայսակներ կոսﬔտիկայի համար, տափակ ճամպրկներ փաստաթղթերի համար, վարկային
քարտերի պատյաններ, անձնագրերի կազﬔր,
բանալիների պատյաններ, տփեր ﬔտաղադրաﬓերի համար. պիտյքատփեր հարդարանքի իրերի համար. արևի հովանոցներ.
ձեռնափայտեր (գավազաններ), բռնիչներով
պայսակներ. ղեբեռների հաշվեպիտակներ. բանալիների պատյաններ և այցեքարտերի
կալիչներ, փոկեր, կաշվե պայսակներ փականագործական գործիքների համար.
դաս
20. ոչ ﬔտաղական բանալիների
շղթաներ,
ոչ ﬔտաղական բանալիների
կախազարդեր, ոչ ﬔտաղական բանալիների
բռնիչներ, ոչ ﬔտաղական բանալիների օղակներ, ոչ ﬔտաղական բանալիների պիտակներ,
գրանցման ոչ ﬔտաղական համարանիշեր,
պլաստիկ անվանական բաջեր, շրջանակներ
նկարների համար, պլաստմասսայից դրոշներ,
նստել բարձեր, աթոռակներ, աթոռներ, բարձեր, աթոռների բարձիկներ. սեղաններ. ցցանակներ. արկղեր խաղալիքների համար.
կախարաններ հագստի համար, կեռիկներ
հագստի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով.
պլաստիկ օժանդակ պարագաներ, այն է՝ խտարար օղակներ, գաﬔր, խցանման ﬕջոցներ,
պտտակներ, պտտակների մանեկներ և
դրանց օժանդակ պարագաներ, զսպանակավոր տափօղակներ, զսպանակներ, ամրակցման ականոցներ, երիթակներ, մանեկներ,
ատաﬓավոր սկավառակներ, ոչ ﬔտաղական
կաբելային կցորդիչներ, փաթաթման թմբկներ, բռնիչներ, խողովակիկներ և սեղﬕչներ.
սարքերի վահանակներ, աթոռներ և անվտանգթյան գոտիներ. կանգնակներ հովանոցների
համար, ճամբարային (տրիստական) քնապարկեր. փչովի ներքնակներ, ճամբարային
(տրիստական) աթոռներ, ծալովի աթոռներ.
բարձեր և բազմոցի բարձեր. ոչ ﬔտաղական
ցցիկներ վրանների համար, կանգնակ-դարակներ պղինձներ և թավաներ պահել համար.
կահավորանք (կահյք), հայելիներ, փայտից,
խցանից, եղեգից, ռենց, խեցց, սաթից,
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սադափից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դաս երմ, քնապարկեր, ոչ ﬔտաղական տակառիկներ, դազգահներ, գրանցման
ոչ ﬔտաղական համարանշաններ, պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար,
տարբերիչ ոչ ﬔտաղական ապարանջաններ, ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ
կահյքի համար, ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար, ճենապակյա կլոր
բռնակներ. կահյքի գզրոցներ, կահավորանք
(կահյք), մանկական մահճակալներ. օրորոցներ. ծածկով մանկական մահճակալ-օրորոցներ.
սեղաններ բարրել համար. բարձր աթոռներ. ճոճաբազկաթոռներ. պայսակներ (զամբյղներ) երեխաներ կրել համար. սեղաններ
երեխաներին բարրել համար. անկողնային
պարագաներ. սնդկներ. հայտարարթյնների տախտակներ և ցցափեղկեր. պատյաններ հագստի համար (պահոց). բացովի թեթև
բազկաթոռներ. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խﬔլ (համտեսել) համար. հովհարներ.
հյսած զամբյղներ. գլխակալներ. բանալիներ
կախել տախտակներ. գզրոցներ. կողպեքներ.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. դեկորատիվ
պատի ցցանակներ. արձաններ և արձանիկներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. առանձին կանգնած պաշտպանակներ.
ոչ ﬔտաղական բռնիչներ շշերի համար.
դաս
21. ապակյա իրեր, գավաթներ,
ճամփորդական
հերﬔտիկ
տարողթյններ ըմպելիքների համար, սրվակներ. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք
(ոչ ազնիվ ﬔտաղներից կամ դրանցով պատվածներից). սանրեր և սպնգներ. վրձիններ
(բացառթյամբ նկարել վրձինների). չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի. բացառթյամբ շինարարականի. բյրեղապակյա
տարողթյններ, ապակյա ամանեղեն ըմպելիքների համար, կենցաղային բյրեղապակյա
տարողթյններ, կենցաղային ճենապակյա
տարողթյններ, կենցաղային կավե տարողթյններ, ճենապակյա բաժակներ ըմպելիքների համար, կավե բաժակներ ըմպելիքների
համար, ապակյա բաժակներ ըմպելիքների
համար, հեղկացիրներ օծանելիքների համար,
դիմափոշ ամաններ ոչ ազնիվ ﬔտաղներից, շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների
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ճենապակյա դեկորատիվ մոդելներ, ատամնաքչփորիչներ, ապակիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների պատհանների համար, ապակյա տարողթյններ ըմպելիքների համար,
շշեր պլաստիկից կամ ապակց, սափորներ
(կժեր), ճաշամաններ, ափսեներ, տակդիրներ, սրճի բաժակներ. սպասք շաքարավազի
և սերցքի համար. մանկական բաժակներ
խﬔլ համար. տփեր թխվածքների համար.
արձանիկներ խեցեղենից, ապակց և ճենապակց. ոչ էլեկտրական սրճամաններ. զամբյղներ թղթերի համար. պլաստմասսայե
զամբյղներ. ցնցղի օրգանայզերներ. տփեր թեյի համար. կաղապարներ թխվածքի
համար. թիակներ թխվածքի համար. արկղեր
սպասքը պահել համար. ձեռքով թափահարել կոկտեյլի խառնիչներ. ջերմաﬔկսիչ
տարողթյններ սննդամթերքի կամ ըմպելիքների համար. դանակներ թխվածքներ կտրել
համար (խոհանոցային պարագաներ), խցանահաններ. դատարկ ջրի շշեր պլաստիկից.
ջրամաններ, տափաշշեր. ճաշի սպասք. խոհանոցային կահկարասի, ներառյալ գրտնակներ
խմորի համար, փոքրիկ թիակներ, թիակներ
սննդը շռ տալ համար, հարիչներ, օճառամաններ, տարողթյններ սննդամթերքի
համար և տփեր նախաճաշի համար. ամանեղեն սննդը ջերմամշակել համար, ներառյալ եփել սպասք, թավաներ, սրճամաններ,
գավաթիկներ, խոհանոցային սպասք, գրիլներ,
ռաշպերներ, լվացքասեղմակներ, խորոված
անել ձեռնոցներ. խոհանոցային ձեռնոցներ, դյրակիր տարողթյններ և արկղեր
դրաﬕ և սննդի, ըմպելիքների, ոսկերչական
իրերի, անձնական հիգիենայի պարագաների,
մաքրման ﬕջոցների, կենցաղային և խոհանոցային իրերի համար. պարագաներ մաքրել
համար, ավելներ, խոզանակներ փոշին մաքրել համար, գոգաթիեր փոշ համար, փոշի
մաքրել լաթեր, լաթեր մաքրթյն անել
համար, մանկական դյրակիր տաշտակներ,
լվացարաններ, վանդակ ներսենյակային կենդանիների համար. հողմազանգեր. սկահակներ
(վազաներ). ցնցղներ (այգեգործական). ծաղկամաններ. կոշկաթիակներ. շիշ բացել հարմարանքներ. աղամաններ և պղպեղամաններ,
տփեր կոնֆետների և թխվածքների համար,
տակդիրներ գդալների համար, ամանների
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տակդիրներ, սկտեղներ, բռնիչներ անձեռոցիկների համար, սպասքի գդալներ, դյլեր
ըմպելիքների սառեցման համար, տարողթյններ ջրի և ըմպելիքների համար, դյրակիր սառցարաններ, դյլեր սառյցի համար,
կաղապարներ սառյցի համար, բռնիչներ
շշերի համար, թղթե և պլաստիկից բաժակներ, ափսեներ, դեկորատիվ իրեր և գեղարվեստական իրեր ապակց, ճենապակց կամ
հախճապակց, ցախավելների բռնակներ,
կոճակագամ կեռիկներ. դեկորատիվ գնավոր
ապակի, կենցաղային զամբյղներ. աղբարկղեր. նշաններ, տարբերանշաններ և խորհրդանշաններ ապակց կամ ճենապակց.
դյրակիր սառցապահարաններ, ձողիկներ
կոկտեյլների համար. ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ սննդամթերքի և ըմպելիքների համար.
դաս
22. վրաններ, ոչ ﬔտաղական
ճոպաններ. պարկեր սորն նյթեր տեղափոխել և պահել համար.
դաս
24. գոլֆի սրբիչներ, վերմակներ,
մանածագործվածքից դրոշներ. գործվածքներ և մանածագործական իրեր. անկողնային
պարագաներ, վշե գործվածքներ, սրբիչներ,
լողանալ սպիտակեղեն, այն է՝ դեմքը լվանալ պարագաներ. կտորից տարբերանշաններ,
դրոշակներ և դրոշներ. պատյաններ կահյքի
համար. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ.
պոլիստիրոլի հատիկներով լցված պատյաններ նստոցներ և բարձեր ձևավորել համար.
մանածագործական նյթեր կահյք պաստառապատել համար. վարագյրներ մանածագործվածքից և կտորից, թաշկինակներ,
սպիտակեղեն տնային տնտեսթյան համար,
անկողն սավաններ, անկողն ծածկոցներ,
բարձերեսներ, մանածագործական երեսպատման նյթեր պատերի համար, գալարավարագյրներ մանածագործվածքից, վարագյրներ,
սփռոցներ,
ցնցղարանի
վարագյրներ.
պլաստմասսայից գնազարդ դրոշակներ, թեյի
սրբիչներ. բարի սրբիչներ և դրոցներ, ներառյալ
ռետինե հիմքով բարի դրոցներ.
դաս 25. հագստ, ներառյալ գոգնոցներ,
կեպիներ, մանտոներ, շապիկներ (բլզներ)
երեկոյան կոստյﬓերի համար, ձեռնոցներ,
գոլֆի շապիկներ (բլզներ), բոլորագլխարկներ, բաճկոններ, փողկապներ, պոլո շապիկներ
(բլզներ), անջրանցիկ հագստ, անձրևա-
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նոցներ, խալաթներ, շարֆեր, կաշնեներ, գիշերազգեստ, տնային կոշիկներ, հովարներ՝ որպես
գլխարկներ, մարզական տաբատներ, բամբակե սպորտային կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, սվիտերներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ.
գլխարկներ, կոշկեղեն, շապիկներ (բլզներ),
պլովերներ, անհողմաթափանց բաճկոններ,
կարճագլպաներ, ներքնազգեստ, կոստյմներ ﬔքենա վարել համար, կոմբինեզոններ,
կոստյﬓեր, գլպաներ (երկար), տրիկոտաժեղեն, շորտեր, բլզներ, տոպեր, լայն երկար
տաբատներ (սլաքսներ), տաբատներ, շրջազգեստներ, զգեստներ, թիկնոցներ, կնգղով
թիկնոցներ, բաճկոնակներ, հագստի տրիկոտաժե իրեր, շարֆեր խողովակի տեսքով, տնային խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ, հագստ
երեխաների և մանկների համար, մանկական կրծկալներ, գործնական հագստ, սպորտային հագստ, հագստ ակտիվ հանգստի
համար, առօրյա հագստ, գիշերային շապիկներ (հագստ քնի համար), կարդիգաններ,
բաճկոնակներ, թաշկինակներ, գոտիներ, ձեռնոցներ, թաթմաններ, զգագլպաներ, ջինսեր, վզնոցներ, փողկապներ, լողազգեստներ,
բազկապատներ, և կոշկեղեն, ներառյալ կոշիկներ, սանդալներ, երկարաճիտ կոշիկներ, մարզակոշիկներ.
դաս 26. ճարմանդներ (հագստի պարագաներ), տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ ﬔտաղներից:
դաս 27. հատակի գորգեր, գորգեր ավտոﬔքենաների համար, պատվածքներ հատակների համար, այդ թվմ՝ փռոցներ և գորգեր.
դաս
28. խաղեր, խաղալիքներ, խաղերի պարագաներ, և սարքավորանք սպորտով
պարապել համար, տրանսպորտային ﬕջոցներ (խաղալիքներ), խաղալիք հեծանիﬖեր,
էլեկտրական խաղալիք հեծանիﬖեր. մականներ, գոլֆի գնդակներ, պայսակներ գոլֆի
համար, պայսակներ մականների համար,
գոլֆի ձեռնոցներ, դրոշﬓեր գնդակների համար
(գոլֆ), հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը
դնել համար, խաղեր, խաղալիքներ, խաղերի պարագաներ, և սարքավորանք սպորտով
պարապել համար, ընդգրկված սյն դաս մ.
ձեռնոցներ սպորտի համար, մարﬓամարզվել
համար պարագաներ և մարզասարքեր. զարգացնող խաղալիքներ, ընդգրկված սյն դաս
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մ. խաղային փռոցներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). խաղալիք ﬔքենաներ, ﬔքենաների
մոդելներ և մայրղիներ խաղալիք ﬔքենաների համար և դրանց մասեր. գլխկոտրկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող տարրերի
հավաքածից
(փազլներ).
պայսակներ
սպորտային սարքավորանքի համար, մարտկոցներով
աշխատող
ռադիոկառավարվող
խաղալիք ﬔքենաներ, շփական շարժաբերով
խաղալիք տրանսպորտային ﬕջոցներ և մոդելների (խաղալիքներ) հավաքածներ. սեղանի
խաղեր, դյրակիր համակարգչային խաղեր.
փչիկներ, տիկնիկներ, թավ շյա խաղալիքներ, հոլեր, դիմակներ (խաղալիքներ), սեղանի
խաղեր, կառցել խորանարդիկներ (խաղալիքներ), տնակներ տիկնիկների համար, անվավոր չմշկներ և անվավոր տախտակներ սահել
համար, չմշկներ, սերֆինգի տախտակներ,
լողաթաթեր, ճոճեր. լարեր և ցանցեր սպորտային իրերի համար, խաղերի և ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. ձեռնաթիակներ (ռակետներ) թենիս, սկվոշ, փեդդլբոլ խաղալ համար.
պարագաներ աղեղից արձակել համար, սարքավորանք թեթև ատլետիկայով մրցﬓերի
համար. գնդակներ, ձեռնոցներ, պաշտպանիչ
ﬕջադիրներ, զարկիչներ, մականներ, լախտեր, հարմարանքներ չափանշել համար և
դրոշﬓեր, բոլորը նախատեսված են սպորտային խաղերմ օգտագործման համար. մարﬕնը
պաշտպանել հարմարանքներ, ծնկակալներ և
դաս տակը պաշտպանել հարմարանքներ,
բոլորը ցանկացած տեսակի խաղերի համար.
հանդերձանք լեռնագնացթյան, նետաձգթյան, սսերամարտի, մարﬓամարզթյան
և բռնցքամարտի համար. սպորտաձողեր և
ﬔխանիկական շարժաբերով մարզասարքեր.
կարթեր, կարթաթելեր, կեռիկներ, խայծեր,
լողաններ, սզագնդիկներ և կոճեր, բոլորը
ձկնորսթյան համար, դահկներ, դահկային
փայտեր. խաղաթղթեր, էլեկտրոնային խաղեր.
դաս 34. ծխել պիտյքներ, սիգարների
և սիգարետների վառիչներ (բացառթյամբ
ցամաքային
տրասնպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների),
մշտկներ
սիգարների համար, ծխախոտի քսակներ, արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար,
մշտկներ ծխախոտային արտադրանքի
համար, մոխրամաններ, ծխամորճեր, ծխա-
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մորճերը մաքրել հարմարանքներ, լցկիների բռնիչներ, կայծքարեր վառիչների համար,
հեղկացված գազի բալոններ վառիչների
համար, անվտանգ լցկիներ։
դաս 35. Գովազդ, վաճառքի խթանմ և
ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների բնագավառմ, որոնք վերաբերմ
են շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցներին,
շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների մասնակցթյամբ սպորտի և շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների արդյնաբերթյանը.
սյն դաս մ ընդգրկված ﬔծածախ և մանրածախ վաճառք, որոնք վերաբերմ են շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների և դրանց
մասերի և պարագաների վաճառքին. գովազդ,
վաճառքի խթանմ և ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների բնագավառմ, որոնք վերաբերմ են զվարճթյնների,
մշակթային և սպորտային ﬕջոցառﬓերին. մանրածախ առցանց ծառայթյններ
համակարգչային ծրագրային հարթակի ﬕջոցով ներբեռնված ծրագրային հավելվածքների ﬕացմը շարժիչային տրանսպորտային
ﬕջոցների էլեկտրական, տեղեկատվական
և զվարճթյնների համակարգերին կառավարել համար. գործերի կառավարմ և
խորհրդատվթյն գործարարթյան ասպարեզմ. գործարարթյան կառավարմ և
կազմակերպմ և խորհրդատվթյն դրանց
վերաբերյալ. գործնական տեղեկատվթյան
տրամադրմ. գործնական տեղեկատվթյան
տրամադրմ վեբ կայքի ﬕջոցով. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ. վաճառքի օժանդակթյն
երրորդ անձանց համար. մարքեթինգ (շկայավարմ). ապրանքներ և ծառայթյններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի կառավարմ. գովազդային և
գովզդատեղեկատվական նյթերի տարածմ.
ռադիոգովազդ. հեռստագովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցմ. գործարարթյան ծառայթյնների ապրանքների
փոխադրման և ծառայթյնների տրամադրման հետ կապված. սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի կառավարմ. աճրդային
ծառայթյններ.
տրանսպորտային ﬕջոցների, դրանց մասերի և պարագաների մանրածախ վաճառք, և տրանսպորտային ﬕջոցների
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հետ կապված ծառայթյնների մանրածախ
վաճառք. տրանսպորտային ﬕջոցների, դրանց
մասերի և պարագաների մանրածախ վաճառք,
և տրանսպորտային ﬕջոցների հետ կապված ծառայթյնների առցանց մանրածախ
վաճառք.
դաս 36. ապահովագրթյն և ֆինանսական ծառայթյններ. լիզինգային ֆինանսավորման ծառայթյններ. զվարճթյնների,
մշակթային և սպորտային ﬕջոցառﬓերի և
դրանց մասնակիցների հովանավորթյն. գլոբալ համաշխարհային ցանցի ﬕջոցով ֆինանսական գործարքների հաշվանցմ (քլիրինգ) և
համաձայնեցմ. ֆինանսական խորհրդատվթյն և խորհրդակացական ծառայթյններ.
ֆինանսական գործնեթյն և դրամավարկային գործառնթյններ, այն է՝ ֆինանսական
տեղեկատվթյան տրամադրմ, ֆինանսական
կառավարմ և ֆինանսական վերլծթյն.
ֆինասնական տեղեկատվթյն. շարժիչային
տրանսպորտային ﬕջոցների ոլորտմ էլեկտրոնային ﬕջոցներով տրամադրվող ֆինասնական տեղեկատվթյն. խորհրդատվթյն
վարկերի տրամադրման (ֆինանսավորմ)
հարցմ. ֆինանսական ծառայթյններ, այն
է՝ վարկավորմ ավտոմոբիլի գրավի դիմաց.
ֆինանսական խորհրդատվթյն շարժիչային
տրանսպորտային ﬕջոցների, անշարժ գյքի,
տների, բնակարանների, առևտրային շենքերի
և անշարժ գյքի օբյեկտների, կենցաղային սարքավորﬓերի, գրասենյակային գյքի, կահքյի և այլ իրերի ֆինանսավորման և
երաշխիքային պայմանագրերի հարցմ. ապահովագրթյն և ֆինանսական ծառայթյններ գյքի ապահովագրման, անշարժ գյքի,
մասնավոր սեփականթյան, դժբախտ պատահարներից ապահովագրման և կյանքի ապահովագրման, ինչպես նաև շենքերի կառցման,
վերականգնման, վերակառցման ոլորտմ.
սպասարկմ վարկային քարտերով. անշարժ
գյքի հիփոթեքային վարկեր. շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցների վարձյթ.
անշարժ գյքի գործակալթյնների ծառայթյններ. անշարժ գյքի գնահատմ և զննմ.
անշարժ գյքի վարձակալթյն և լիզինգ.
շարժիչային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
գնման ֆինանսավորմ և գնման համար տրամադրվող փոխառթյնների տրամադրմ.
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տրանսպորտային ﬕջոցների ֆինանսական
գնահատմ.
դաս
37. ավտոﬔքենաների և շարժիչների տեխնիկական սպասարկմ, վերանորոգմ և խնամք. շարժիչային տրանսպորտային
ﬕջոցների արատորոշական վերանորոգմ
և տեխնիկական սպասարկմ. արգելակման
համակարգերի և այլ մասերի (հանգյցների)
նախագծմ. շարժիչային տրանսպորտային
ﬕջոցների պարագաների և մասերի տեխնիկական սպասարկմ, խնամք և նորոգմ.
շարժիչային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ղեﬔրձ վթարային նորոգման ծառայթյններ. գողացված տրանսպորտային ﬕջոցների
հայտնաբերման, ծանցման և տեղորոշման
համակարգերի և սարքավորﬓերի տեղակայմ, տեխնիկական սպասարկմ, նորոգմ և
խնամք.
դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայթյններ, այդ թվմ՝ ձայնի, հողարդոգրթյնների և տվյալների էլկտրոնային
փոխանցմ. հեռահաղորդակցական ծառայթյններ շարժիչային տրանսպորտային
ﬕջոցների հայտնաբերման, ծանցման և
տեղորոշման վերաբերյալ. շարժական հեռախոսների անլար կապի ծառայթյններ.
համացանցին հեռահաղորդակցական ﬕացման ապահովմ. ձայնի, պատկերի և տեքստային տվյալների փոխանցմ համացանցի
ﬕջոցով. համացանցի ﬕջոցով տրամադրվող
հաղորդագրթյնների էլեկտրոնային տախտակ. հեռագրակապ տրամադրել ծառայթյններ.
հեռախոսակապ
համացանցի
գծերի օգտագործմամբ. համակարգչի ﬕջոցով
հաղորդագրթյնների
փոխանցմ.
տվյալների փոխանցմանը վերաբերող տեղեկատվթյան տրամադրմ (ներառյալ տեղեկատվթյան տրամադրմը անլար կամ
մալխային հաղորդակցական ցանցերի ﬕջոցով). հաղորդակցթյն արբանյակի ﬕջոցով.
էլեկտրոնային փոստ. համակարգչային տերﬕնալների ﬕջոցով հեռահաղորդակցական
ﬕացման տրամադրմ. կապ լրացցիչ հնարավորթյններով ցանցի ﬕջոցով. հեռարձակմ. հեռստահեռարձակմ. մալխային
հեռստահեռարձակմ. ռադիոհեռարձակմ.
համացանցմ վեբկայք մտքի ապահովմ
սոցիալական ցանցերի ﬕջոցով տրամադրվող
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ծառայթյններից օգտվել համար. ինտերնետմ բանավեճային համաժողոﬖերի հասանելիթյան ապահովմ. ռադիոհեռարձակման
համացանցային ծառայթյններ. համակարգիչների և շարժական էլեկտրոնային սարքերի
ﬕջոցով տրամադրվող կապ. համակարգչային,
էլեկտրոնային և առցանց տվյալների հիﬓապաշարներ մտքի ապահովմ. տվյալների,
հաղորդագրթյնների և տեղեկատվթյան
էլեկտրոնային փոխանցմ. առցանց համաժողոﬖերի ապահովմ, տրամադրմ ընդհանր
հետաքրքրթյան թեմաների շրջ. առցանց
կապղ տրամադրմ, որը հնարավորթյն
է տալիս օգտատիրոջ վեբկայքը վերաղղորդել այլ տեղային կամ համաշխարհային վեբկայքերի. երրորդ անձանց վեբկայքեր մտքի
աջակցմ նիվերսալ լոգինի ﬕջոցով. առցանց
բանավեճային համաժողոﬖերի հասանելիթյան և հաղորդագրթյնների էլեկտրոնային
տախտակների ապահովմ. համակարգչի կամ
այլ հաղորդակացական ցանցերի ﬕջոցով տրամադրվող ձայնա-, տեքստային և տեսահեռարձակման ծառայթյններ այն է՝ տվյալների,
տեղեկատվթյան, ձայնի կամ տեսապատկերների վերբեռնմ, հրապարակմ, ցցադրմ,
հատկորոշմ և էլեկտրոնային փոխանցմ.
ինտերներ կապի ծառայթյնների տրամադրմ.
շարժիչային
տրանսպորտային
ﬕջոցներից դեպի կենտրոնական կայան հեռահաղորդակցական կապղ տրամադրմ.
համակարգչային տերﬕնալներով իրագործվող
կապ. օպտիկաթելքային կապ. ռադիոհեռախոսակապ. հեռահաղորդակցթյան ոլորտմ
տեղեկատվթյան տրամադրմ. ինտերնետին
հեռահաղորդակցական ﬕացման ապահովմ.
տվյալների հիﬓապաշար մտքի ապահովմ.
ինտերնետ մտքի ապահովմ. արբանյակային կապ. համակարգչի ﬕջոցով հաղորդագրթյնների և պատկերների փոխանցմ.
տվյալների հոսքի փոխանցմ. թվային ֆայլերի
հաղորդմ. էլեկտրոնային նամակների հաղորդմ. տեսահաղորդմ ըստ պահանջի. հաղորդագրթյնների փոխանցմ.
դաս
39. տեղեկատվական ծառայթյններ ճանապարհային և տրանսպորտային
իրավիճակների և տրանսպորտային ﬕջոցների աշխատանքային վիճակի և տրանսպորտային
ﬕջոցների
նախազգշական
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համակարգերի վերաբերյալ. տրանսպորտային ﬕջոցների գտնվել վայրի և ղղթյան
վերաբերյալ տեղեկատվթյն, այդ թվմ՝ այդպիսի ծառայթյններ, որոնք տրամադրվմ
են արբանյակների ﬕջոցով նավագնացական
համակարգերի օգնթյամբ. տրանսպորտային ﬕջոցների գտնվել վայրի և ղղթյան
վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ.
բեռնափոխադրման և պահման ծառայթյններ. ավտոﬔքենաների ստացմ և առաքմ.
ավտոﬔքենայի վարձյթ. ավտոﬔքենաների,
կենցաղային իրերի, կահյքի, գրասենյակային կահյքի և այլ ապրանքների փոխադրմ,
փաթեթավորմ,
պահմ,
հավաքագրմ,
առաքմ. աշխատակիցների տեղափոխման
ծառայթյններ. ցամաքային տրանսպորտի,
հեծանիﬖերի և մոտոցիկլետների, սկտերների վարձյթ. ցամաքային տրանսպորտի
համատեղ օգտագործման ծառայթյններ,
ղևորների և բեռների համար նախատեսված
տրանսպորտային ծառայթյններ.
դաս
40. վառելիքային տարրերի
արտադրթյն. ավտոﬔքենաների և դրանց
մասերի արտադրթյն.
դաս 41. կրթթյան և սցման ծառայթյններ, ներառյալ՝ կրթթյան և սցման
ծառայթյններ
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային ﬕջոցների, մոտոսպորտի,
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների արդյնաբերթյան ոլորտի վերաբերյալ.
կրթադաս տիարակչական ծառայթյններ
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
և դրանց մասերի արտադրթյան, առաքման,
փոխադրﬓերի, օգտագործման, վերանորոգման և սպասարկման վերաբերյալ. վարորդական կրթթյն և սցմ. զվարճթյնների
և ժամանցային իրադարձթյնների ամրագրմ. զվարճթյնների, սպորտային և մշակթային իրադարձթյնների պլանավորմ,
կազմակերպմ և անցկացմ, ներառյալ՝
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների,
մոտոսպորտի, ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների արդյնաբերթյան ոլորտի
վերաբերյալ զվարճթյնների, սպորտային
և մշակթային իրադարձթյնների կազմակերպմ և անցկացմ. մրցարշաﬖերի
և մրցյթների կազմակերպմ. շոների և
թատերականացված ներկայացﬓերի կազ-
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մակերպմ և բեմադրմ. ոչ պաշտոնական
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ. ֆիլﬔրի,
տեսագրթյնների և ադիո ձայնագրթյնների, ռադիո և հեռստատեսային ծրագրերի
ձայնագրմ, արտադրթյն և վարձյթ. ոչ
ներբեռնելի պատկերների, տեսագրթյնների, երաժշտթյան և խաղերի առցանց
տրամադրմ. կենդանի զվարճթյն. ﬕջոցառﬓերի կազմակերպման ծառայթյններ.
հեռստատեսթյան, բջջային հեռախոսների
հեռստատեսթյան և ռադիո հաղորդﬓերի
արտադրթյն. համացանցի և այլ ﬔդիա
դաշտի համար նախատեսված ռադիո և
հեռստատեսային ծրագրերի արտադրթյն.
մլտիﬔդիա ժամանցային ծրագրերի տրամադրմ հեռստատեսթյան, լայնաշերտ
ցանցերի, անլար և առցանց ծառայթյնների ﬕջոցով. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային
հրապարակﬓեր համակարգչային ցանցից.
ժամանցային ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ և հոսթինգ դրամահավաքի նպատակով.
ժամանցի, սպորտային և մշակթային ծառայթյնների տրամադրման հետ կապված
դրամահավաքի նպատակով բարեգործական
ﬕջոցառﬓերի կազմակերպմ. բարեգործական ծառայթյններ, մասնավորապես կրթթյն և սցմ. տեղեկթյան տրամադրմ
կրթթյան հարցերով. սպորտային խաղերի վերաբերյալ տեղեկթյան տրամադրմ.
կրթա-դաս տիարակչական ծառայթյններ.
սեﬕնարների կազմակերպմ և անցկացմ.
գրքերի դրս հանման հնարավորթյամբ գրադարաններ. առցանց էլեկտրոնային հրապարակﬓերի տրամադրմ. թարգմանիչների
ծառայթյններ. ժամանցային և կրթական
ակմբային ծառայթյններ. ավտոﬔքենաների և մրցարշավային ավտոﬔքենաների
մրցյթների կազմակերպմ. ժամանցի վերաբերյալ տեղեկթյան տրամադրմ վարորդներին և ղևորներին. կրթական տեղեկթյան
տրամադրմ վարորդներին և ղևորներին,
զվարճանքի տրամադրմ վարորդներին և
ղևորներին. սպորտային սարքավորանքի
տրամադրմ. խաղալիքների վարձյթ. խաղասարքերի վարձյթ. կենդանաբանական այգիների ծառայթյններ. նկարիչների համար
մոդելների տրամադրմ. վիճակախաղերի
կազմակերպմ.
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դաս 42. եղանակային տեսթյան և ճանապարհային վտանգների մասին տեղեկատվթյան տրամադրմ. ծրագրային ապահովմ
որպես ծառայթյն (SaaS)` ավտոմոբիլային
արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործել համար.
ինտերնետ-տեխնոլոգիաների
վրա
հիﬓված համակարգչային ծրագրի առցանց տրամադրմ ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան
ոլորտմ. ինտերնետ-տեխնոլոգիաների վրա
հիﬓված հավելված՝ ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործման համար.
առցանց ներբեռնելի ծրագրային ապահովման
օգտագործման տրամադրմ. համակարգչային
ծրագրային ապահովման և տվյալների հիﬓապաշարի տեղադրմ՝ ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործման համար.
ծրագրային ապահովման հոսթինգ (SaaS) ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործման համար. հարթակ որպես ծառայթյն
(PaaS), որը հանդես է գալիս որպես համակարգչային ծրագրային ապահովման հարթակ՝
օգտատերերին կարգավորման համար, տրամադրելով առցանց ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովման ժամանակավոր օգտագործմ
ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան ոլորտմ.
համակարգչային առցանց տվյալների հիﬓապաշարի և առցանց որոնման հնարավորթյամբ տվյալների հիﬓապաշարի տրամադրմ
ավտոմոբիլային արդյնաբերթյան ոլորտմ.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
մշակմ և զարգացմ ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. բոլոր վերը
թվարկվածների վերաբերյալ վարորդներին և
ղևորներին տեղեկատվթյան տրամադրմ
տեղորոշման համակարգի և արբանյակային
կապի տեխնոլոգիաների ﬕջոցով. ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների ոլորտմ
հետազոտթյն և մշակմ. ավտոմոբիլային
տրանսպորտի տեխնիկական վերահսկողթյն. հեռակա մոնիտորինգի ծառայթյններ
տրանսպորտային ﬕջոցների վերանորոգման և
տեխնիկական սպասարկման դեպքմ.
դաս
45. տրանսպորտային ﬕջոցների
գողթյան հայտնաբերմ և վերահսկմ
էլեկտրոնային
համակարգերի
ﬕջոցով.
դռնապանների
ծառայթյններ,
անձնական
պայմանավորվածթյնների
կազմմ և ամրագրմ երրորդ անձանց համար,
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գողացված ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների տեղորոշման ծառայթյններ.
անվտանգթյան ապահովման ծառայթյններ. ճանապարհային աջակցթյն, ներառյալ փականների ապակողպման և գողացված
ավտոﬔքենաների հայտնաբերման և վերադարձման ծառայթյններ. անվտանգթյան
ապահովման ծառայթյններ գողացված
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վերադարձի համար, ներառյալ՝ հեռակառավարման ﬕջոցով տրանսպորտային ﬕջոցների
շարժի դանդաղեցման ծառայթյան տրամադրմ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտային
ﬕջոցների էլեկտրոնային սարքերի ﬕջոցով
ազդանշանի արձակմամբ։
____________________

(210) 20211324
(220) 17.06.2021
(730) «Գրիլ.ամ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0070, Եր.
Քոչարի 21/1, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս
43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման ծառայթյններ, այդ թվմ՝
հեռախոսով և առցանց. սննդամթերքի, ներառյալ մսամթերքով, թռչնամսով և ձկնեղենով
պատրաստվող սննդի պատրաստմ, մատցմ և առաքմ. հանրային սննդի և արագ
սննդի
ծառայթյններ.
ռեստորանների,
խորտկարանների, բիստրոների, նախաճաշարանների և սրճարանների ծառայթյններ,
այդ թվմ՝ ինքնասպասարկմով։
____________________
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(210) 20211326
(220) 17.06.2021
(730) Ստյոպա Ծառկյան, ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տն 8, AM
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր. խածանյթեր. արծնկներ.
ներկանյթեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկանյթեր (ներկանյթ). ալիզարինային
ներկանյթեր. ալյﬕնային ներկեր. ալյﬕնի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզիական պատրաստկներ. սևեռակող նյթեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածկ. արծաթի էմլսիաներ (ներկանյթեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. արաﬕն. մանրէասպան ներկեր. բաղադրթյններ ներքին հարդարանքի
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյթեր կարագի համար. ներկանյթեր գարեջրի
համար. բիտմային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյթի համար. խածանյթեր
փայտանյթի համար. ներկանյթեր փայտանյթի կամ փայտի համար. սիենա (մգ դեղին
ներկանյթ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկել համար. ներկանյթեր
կաշվի համար. կարաﬔլներ (սննդային ներկանյթ). կարաﬔլացված ածիկ (սննդային
ներկանյթ). պատվածքներ (ներկեր) գդրոնապատված ստվարաթղթի համար. ներկեր
խեցեգործական իրերի համար. կապարի շպար.
գազի մր (ներկանյթ). պաշտպանական
նախաներկային պատվածքներ տրանսպոր-
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տային ﬕջոցների շրջանակների (շասսիների)
համար. ներկանյթեր կոշիկների համար.
կրակաթ. տպագրական մածկներ (թանաք).
կոբալտի օքսիդ (ներկանյթ). որդան կարﬕր.
բևեկնախեժ. ներկանյթեր. ներկանյթեր
ածիկից. ﬕջոցներ փայտանյթը պաշտպանել համար. կոպալ (բսական խեժ). անիլինային ներկանյթեր. նոսրացցիչներ ներկերի
համար. նոսրացցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյթը պահպանել համար. խածանյթեր կաշվի համար. ներկող նյթեր. գնանյթեր. քրքմ (ներկանյթ). բնական անմշակ
խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական ներկեր.
ներկեր կենդանիների խարանման համար. ներկերի սիկատիﬖեր (չորացման ժեղարարներ).
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյթեր
(լաքեր). լամպի մր (ներկանյթ). ֆստին
(ներկանյթ). ջնարակներ (պատվածքներ).
դեղնախեժ նկարչթյան համար. շելլաք (գոճխեժ), կարմրախեժ. բսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսքներ. թանաք փորագրթյան համար. ցինկի օքսիդներ (գնանյթեր). պաշտպանական յղեր փայտանյթի
համար. հակակոռոզիական յղեր. հրակայն ներկեր. ինդիգո (ներկանյթ). կապակցող նյթեր ներկերի համար. ներկանյթեր
լիկյորների համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). ﬔտաղական փոշիներ գեղարվեստադեկորատիվ նպատակների և տպագրթյան
համար. մածիկներ (բնական խեժեր). ﬔտաղական նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և տպագրթյան համար.
բաղադրթյններ ﬔտաղների փայլազրկմը
կանխել համար. պաշտպանական պատրաստկներ ﬔտաղների համար. կապարի
սսր. թղթ Զատիկի ձվերը ներկել համար.
աննատո (ներկանյթ). քրքմ (զաֆրան) (ներկանյթ). սանդարակ (հոտավետ խեժ). մր
(ներկանյթ). աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ (գնանյթ). բաղադրթյններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալծյթներ
սպիտակեցման համար. ներկանյթեր փայտանյթից. ներկիչ էքստրակտներ փայտանյթից. կարբոնիլ փայտանյթը պահպանել
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լսապատճենահանող ապա-
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րատների համար. մակերևյթները բսածածկյթից պահպանող ներկապատվածքներ.
լիցքավորված տոներային քարթրիջներ տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների
համար. բևեկն (ներկերի նոսրացցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարել համար. յղաներկեր նկարչթյան համար.
սննդային թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ
լցված սննդային թանաքներով. նշիչների տեսքով գնանյթեր կահյքի վերականգնման
համար. գրաֆիտիից պաշտպանել պատվածքներ (ներկեր). ներկեր (երանգավորիչներ)
տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. լցված թանաքային քարթրիջներ
տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. փայտյա հատակների լաքեր.
հակաﬕզային ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաստկներ
գործիքներ սրել համար. քարեր սափրվել
համար (կապող ﬕջոցներ). նշի յղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյﬔրիա). պատրաստկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդել համար. օսլա
(ապրետր). կարﬕր կրոկս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյթ) բադիանից. կոսﬔտիկական
պատրաստկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվել համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական դիմակներ.
բերգամոտի յղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսﬔտիկական
կրեﬓեր. պատրաստկներ կաշվի գնաթափման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստկներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդել համար. բրավետ փայտանյթ.
պատրաստկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր եղնգների
համար. ﬕջոցներ գրիմ անել համար. լոսյոններ մազերի համար. ﬔտաղների կարբիդներ
(հղկանյթեր). սիլիցիﬕ կարբիդ (հղկանյթեր). եթերային յղեր մայր ծառից. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսքներ.
ﬕջոցներ մազերը ներկել համար. պատրաստկներ մազերը գանգրացնել համար.
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արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տշ՝
ներկ. պատրաստկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի ﬕջոցներ. մոﬔր կահյքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոﬔր. կոշիկի կպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկել մոﬔր. դերձակի մոմ. եթերային յղեր կիտրոնից. անշաբյր ջր (օդեկոլոն). ներկանյթեր զգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրթյններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորնդ (հղկանյթ). կոսﬔտիկական ﬕջոցներ կենդանիների համար. կոսﬔտիկական հավաքածներ.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. բամբակ կոսﬔտիկական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանել ﬕջոցներ. կոսﬔտիկական
մատիտներ. քսքներ ողորկման համար. կոսﬔտիկական կրեﬓեր. լվացքի սոդա մաքրել
համար. մածկներ ածելիներ սրել փոկերի
համար. մոﬔր, կրեﬓեր կաշվի համար. լվացող
ﬕջոցներ, բացառթյամբ արդյնաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործվողների. լծյթներ մաքրել համար. ճարպազերծող
ﬕջոցներ,
բացառթյամբ
արդյնաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստկներ դիմահարդարանքը հեռացնել համար. ատաﬓափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյթ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի թղթ. պատրաստկներ
լաքը հեռացնել համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստկներ գնազերծման համար.
պատրաստկներ
արծնկը
հեռացնել
համար. ժավելաջր. նարդոսի ջր. բրավետ
ջր. հարդարանքի ջր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խնկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստկներ
լվացքը թրջել համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյթեր). եթերային յղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյﬔրիա). գրիմ. պատրաստկներ մաքրել համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադրթյններ
հոտավետ նյթերով ծխեցման համար (պարֆյﬔրիա). բրավետիչներ ամոքահնց խմորից պատրաստվող հրշակեղենի համար
(եթերային յղեր). գալտերյան յղ. կոսﬔտիկական վազելին. գերանիոլ. յղեր կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
ջրածնի
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պերօքսիդ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսﬔտիկական յղեր.
հասﬕկի յղ. նարդոսի յղ. յղեր, որոնք
ծառայմ են որպես մաքրող ﬕջոցներ. յղեր
պարֆյﬔրիայի և բրավետ ﬕջոցների
համար. վարդի յղ. հարդարանքի յղեր.
իոնոն (պարֆյﬔրիա). լոսյոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստկներ լվացքի
համար. արդզարդի ﬕջոցներ. դիմապակիները մաքրել հեղկներ. պատրաստկներ
գործվածքները կոկել (օսլայել) համար.
անանխի էսենցիա (եթերայղ). դաղձ օծանելիքի արտադրթյան համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ հոնքերի համար. մշկ. չեզոքացնող
ﬕջոցներ մշտագանգրացման համար. շամպններ. օծանելիք. արհեստական եղնգներ.
պատրաստկներ եղնգների խնամքի համար.
պատրաստկներ պատի պաստառները մաքրել համար. ողորկման թղթ. ապակե հղկաթղթ.
պարֆյﬔրիային
արտադրանք.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ մաշկը խնաﬔլ
համար. օճառներ ոտքերի քրտնել դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսﬔտիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստկներ սափրվել համար. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բրավետ) նյթեր սպիտակեղենի
բրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի (արդզարդի) տալկ. կոսﬔտիկական
ներկանյթեր. բևեկնայղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյթով. արդզարդի ﬕջոցներ քրտնել
դեմ (արդզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնել դեմ. կիզելգր ողորկման համար.
հղկանյթեր. հղկաթղթ. անշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող ﬕջոց). ալյﬕնային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
պատրաստկներ
ժանգը հեռացնել համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ արևայրքի համար. բրավետիչներ
(եթերային յղեր). բրավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային յղեր). կենցաղային
քիﬕական գնաբացող նյթեր սպիտակե-
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ղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացառթյամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյթեր մորքի և
բեղերի համար. կոսﬔտիկական պատրաստկներ նիհարել համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստկներ ներկերը հեռացնել համար.
հոտազերծիչներ մարդ կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կապակցող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. գնազրկող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. պատրաստկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնել
համար. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզները մաքրել համար. պատրաստկներ
ջրհորդանները մաքրել համար. շամպններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բժական
խնամքի ﬕջոցներ). կոսﬔտիկական լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչն նյթեր կոսﬔտիկական ﬕջոցների համար. սափրվել լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնրդներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնել համար (մաքրող
ﬕջոցներ). սահմը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղկներ հատակի համար, որոնք
կանխմ են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշ հեռացման համար. ժել
ատաﬓերի սպիտակեցման համար. լվացող
ﬕջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրել
համար. պատրաստկներ բյսերի տերևներին փայլ հաղորդել համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյթեր սպասք լվացող ﬔքենաների համար. օդի բրավետիչներ. շերտիկներ շնչառթյնը թարմացնել համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող ﬕջոցներ անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ. պատրաստկներ հալվե վերայով
կոսﬔտիկական նպատակների համար. ժելեր
ﬔրսման համար, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթնքների համար. բալզաﬓեր, բացառ-
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թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. չոր շամպններ. կպչն պիտակներ
եղնգների համար. արևապաշտպան պատրաստկներ. եթերային յղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսﬔտիկական ներկանյթ). գտալին (կոշիկի քսք). տփեր շրթներկի համար. պատրաստկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստկներ մազերն ղղել համար.
դիմահարդարմը հեռացնող պատրաստկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյթ) կոսﬔտիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատաﬓերի
համար. սննդային բրավետիչներ (եթերային
յղեր). բսական կոսﬔտիկական պատրաստկներ. ոչ բժական մաքրող ﬕջոցներ անձնական
հիգիենայի
համար.
բսական
էքստրակտներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. եղնգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի ﬕջոցներ).
պատրաստկներ աչքերը լվանալ համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լծյթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիﬕական
պատրաստկներ մաքրել համար. բյր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գնազրկող) ﬕջոցներ կենցաղային նպատակների համար. ﬔրսման մոﬔր կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ երեխաների համար. շնչառթյնը
թարմացնող պատրաստկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող ﬕջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոսﬔտիկական ներկանյթ). աչքի ժելային վիրակապեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
փայլփլքներ եղնգների համար. ﬕցելյար
ջր. մարﬓի ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար. մարﬓի հեղկ լատեքսային
ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
ատաﬓամածկ. դիմահարդարմը հեռացնող
պատրաստկներով տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գնաթափմը կանխել
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ. փայլեր մարﬓի համար. կրկնակի կոպի
ժապավեններ.
դաս 4. ﬔղրամոմ. ﬔթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
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հիմքով. թղթե քղեր կրակ վառել համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառել համար. կպչան
(վառմ). անտրացիտ. փոկերի սահմը արգելակող պատրաստկներ. մոﬔր Նոր տարվա
տոնածառերի համար. թանձր քսքներ զենքի
համար. կապակցող բաղադրթյններ ավլել, սրբել համար. վառելափայտ. փայտածխ
(վառելիք). մոﬔր լսավորման համար. քարածխ բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված
(վառելիք). փայտանյթի բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյրավառ փոշիացված խառնրդներ. կարնաբի մոմ (արմավեն մոմ).
ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). քարածխ.
տորֆ (վառելիք). վառելանյթ. յղեր կոշկեղենը յղել համար. մոմ (հմք). մոմ փոկերի
համար. մոմ լսավորման համար. մոմ արդյնաբերական նպատակների համար. կոքս.
հանքային վառելիք. թանձր քսքներ փոկերի
համար. յղեր կաշին յղել համար. տեխնիկական ճարպեր. յղեր շինարարական աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից հանելը
հեշտացնել համար. ճրագ. պատրաստկներ փոշին մաքրել համար. լսավորող յղեր.
գազ լսավորման համար. վառելիք լսավորման համար. քսայղեր. գազոլին (վառելանյթ). եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյթ).
պատրյգներ մոﬔրի համար. տեխնիկական
վազելին արդյնաբերական նպատակների
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային
գազ. նավթագազ. քսքային գրաֆիտ (գրաքար). յղ քարածխային խեժից. քարածխային
յղ. յղեր քարե կամ աղյսե շարվածքը պահպանել համար. խոնավացնող յղեր. ձկան
յղ, տեխնիկական. սոյայի յղից պատրաստկներ այրկը կանխել նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակել համար. կերոսին
(թորած նավթ). թանձր քսքներ. պատրյգներ լամպերի համար. գորշածխ. քսանյթեր.
մազթ. բարբարկի յղ արդյնաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայղ
արդյնաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդթվմ՝ մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյնաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոﬔր). կապակցող բաղադրթյններ փոշ
համար. յղեր գործվածքների համար. շար-
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ժիչային վառելիք. կիզայղեր. ոչ քիﬕական
հավելանյթեր շարժիչային վառելիքի համար.
ճարպեր կաշին պահպանել համար. տեխնիկական յղեր. պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). յղեր
կաշին պահպանել համար. յղող-հովացնող
հեղկներ. յղեր ներկերի համար. գեներատորային գազեր. շարժիչի յղ. անշահոտ
մոﬔր. էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադրթյններ.
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք.
քսիլենային վառելիք. դահկների քսքներ.
լանոլին կոսﬔտիկական ﬕջոցներ արտադրել համար. ﬔղրամոմ կոսﬔտիկական, ածխ
նարգիլեի համար:
դաս 14. ագատներ. ժամացյցների սլաքներ (բացառթյամբ ձեռքի ժամացյցների).
ազնիվ ﬔտաղների ձլակտորներ. թանկարժեք իրեր սաթից. լնքներ մամլած սաթից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
ﬔտաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացյցներ (բացառթյամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործթյն). թմբկներ
(ժամացյցների արտադրթյն). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացյց – ապարանջաններ. ժամացյցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագործթյն). արևի ժամացյցներ. ժամացյցների ﬔխանիզﬓեր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացյցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացյցներ). ժամանակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացյցներ. փողկապների սեղﬕչներ. ﬔտաղադրաﬓեր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ ﬔտաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացյցներ. էտալոնային
ժամացյցներ (ազդանշանների տվիչ գեներատոր). ժամացյցների իրաններ. իրիդիմ.
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 ժամացյցներ. ձեռքի ժամացյցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացյցների ապակիներ. ժամա-
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ցյցների ընթացային ﬔխանիզﬓեր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր). օսﬕմ. պալադիմ. դեկորատիվ
գնդաս եղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (ﬔտաղ). զարթցիչներ. ռոդիմ.
ռթենիմ. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ ﬔտաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
ﬔտաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացյցների արտադրթյն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ ﬔտաղներից. տփեր ազնիվ ﬔտաղներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
ﬔտաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացյցների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացյցների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
ﬔտաղներից. գնդաս եղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդաս եղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ ﬔտաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլազոնե տեխնոլոգիայով. զարդատփեր. լնքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստել համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք
(գրնտովկա)
թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք ﬔտաղներից բանալիների
համար. նվերների տփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացյցների սլաքներ. ﬕսբահա (աղոթել տերողորմյա). ասեղնագործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հռթներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելթյններ թանկարժեք ﬔտաղներից,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելթյններ. հանովի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդաս եղներ:
դաս
18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամբերի հիﬓակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
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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 պայսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթղթ. բոլորագլխարկների կաշվե տփեր. անրներ
ձիերի համար. ձի ծածկոցներ. շևրո (փափկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմշկների համար. կաշեփոկիկներ. ղղանկյն ﬔջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահյքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. սափոկերով համակներ
երեխաներ կրել համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայսակներ 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). թիկնապայսակներ. ձիերի երասանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի պայսակների հիﬓակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսական պայսակներ. տնտեսական
պայսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրկներ փաստաթղթերի համար. պայսակներ
ալպինիստների համար. տրիստական պայսակներ. ծովափի պայսակներ. կանացի պայսակներ. ղեպայսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայսակներ) փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա-
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թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայսակներ (կաշեգալանտերեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազﬔր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրկներ. բռնակներ ճամպրկների համար. կաշվե փականներ
(կափյրներ). խոշոր եղ ջերավոր անասնների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. ﬔտաղյա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տփեր. ճամփորդական սնդկներ (ղեբեռի).
դատարկ պիտյքատփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավ շակաշի, բացառթյամբ
մաքրել համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սսերի սակապեր. թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տփեր, արկղեր և
սնդկներ. կռնապայսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրկներ. կահյքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափկ տակդիրներ. սպորտային պայսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի լրակազﬔր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրել համար. կենգր պայսակներ երեխաներ կրել համար.
պայսակներ. վարկային քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսեր (ճապոնական դպրոցական կռնապայսակ). ղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայսակները և տոպրակները տեղափոխել համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրկներ. խրջիններ. հագստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահել համար. շարժիչավոր ճամպրկներ. ղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայսակներ երեխաներ կրել համար.
դաս 20. ﬔղվափեթակներ. հայտարարթյնների տախտակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային կենդանիների համար. բներ տնային կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագյրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա-
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րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղﬕչներ մալխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գին պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբկե իրեր. նստարաններ (կահյք).
ձկնորսական զամբյղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
ﬔտաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. բաժանմնքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործթյան համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնել համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղ ջյրներից. գրասեղաններ (կահյք). գրասենյակային կահյք. զգեստների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավորանք (կահյք). ոչ ﬔտաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահյք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բխար էկրաններ (կահյք). դագաղներ. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. իրեր եղ ջերների եղ ջյրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահյք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ ﬔտաղական եզրաչափքեր երկաթղիների համար.
ոչ ﬔտաղական հոդակապեր. ցցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղկ
վառելիքի տարողթյններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողն ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ ﬔտաղական սկտեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղ ջյրից. իրեր բսական փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացառթյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ ﬔտաղական
կեռիկներ հագստի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔծ անոթներ հեղկների համար. սպասարկ-
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ման սեղաններ. սեղաններ նկարել, գծագրել համար. անշարժ ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ ﬔտաղական
նեցկներ բյսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ ﬔտաղական
սանդղքներ ղևորների համար. դպրոցական
կահյք. սեղաններ գրաﬔքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. ոչ ﬔտաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողթյններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագյրների համար, բացառթյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ ﬔխանիկական,
ոչ ﬔտաղական փաթաթման թմբկներ ճկն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ ﬔխանիկական, ոչ ﬔտաղական սարքավորանք
ճկն փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գորգերն ամրացնել համար.
դազգահներ. դարակներ (կահյք). բներ տնային թռչնների համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ ﬔտաղական փականակներ
տարողթյնների համար. ոչ ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար. ծաղկարկղեր (կահյք). պատվանդաններ ծաղկամանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացանների համար. ոչ ﬔտաղական ﬔծ տակառատարաներ.
ոչ
ﬔտաղական
հենակներ
(նեցկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագյրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ պատհանների համար. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. ﬕս կտրատել
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխել համար. համարների գրանցման ոչ ﬔտաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական կահյք. իրեր ռատանգյան
արմավենց.
ցցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
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գալարավարագյրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահյք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ ﬔտաղական
անիﬖեր մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյսած
զամբյղներ (կողոﬖեր, տփեր) մթերք տեղափոխել
համար.
հագստի
կախիչներ
(կահյք). ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ ﬔտաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
ﬔտաղական ձեռնասանդղքներ. կահյքի
փայտե ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական անիվներ կահյքի համար. ﬔղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված սադափ. նյնականացման ոչ ﬔտաղական ցցանակներ. շենքերի ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ համարներ. թռչնների խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառթյամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյսածո
իրեր ծղոտից, բացառթյամբ խսիրների. ծղոտից հյսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթխի զամբյղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կեռիկներ հագստի համար.
դեկորատիվ վարագյրներ լնքից. ոչ ﬔտաղական ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ կահյքի համար. ղղորդիչներ
վարագյրների համար. դարակներ կահյքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահյքի
համար. պահեստարաններ, բացառթյամբ
ﬔտաղից և քարից պատրաստվածների. վարագյրների քիվեր. կեռիկներ վարագյրների
համար. կապեր վարագյրների համար. եղեգ
(հյսել համար հմք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ ﬔտաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ ﬔտաղական կափյրներ
(փականներ), բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. ﬔտաղական սեղաններ. արդզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա-
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նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատվանդաններ (կահյք). բանալիներ կախել
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյսածո իրեր. ցցապահարաններ
(կահյք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառթյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացառթյամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի համար ոչ ﬔտաղական
տարողթյններ. ոչ ﬔտաղական սնդկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահյք). ոչ ﬔտաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
ﬔտաղական). կանգնակներ հաշվիչ ﬔքենաների համար. խցանման ոչ ﬔտաղական ﬕջոցներ. ոչ ﬔտաղական խցաններ. ոչ ﬔտաղական
պտտակներ. ոչ ﬔտաղական գաﬔր. ամրակման ձողաձև ոչ ﬔտաղական մանրամասեր. ոչ
ﬔտաղական հեղյսներ. խցափակման ոչ
ﬔտաղական ﬕջոցներ շշերի համար. ոչ ﬔտաղական փականակներ շշերի համար. տարբերիչ
ոչ
ﬔտաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահյք). կիսանդրիներ
փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական սեղﬕչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. ﬔրսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառթյամբ բժշկականի. ցամաքրդային խողովակների պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
ոչ ﬔտաղական խցաբթակներ. իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տփեր. արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական կողպեքներ,
բացառթյամբ էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ ﬔտաղական ձողեր. ոչ
ﬔտաղական զամբյղներ. ոչ ﬔտաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատյցների ոչ
ﬔտաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցցանակներ. սայլակներ (կահյք).
բամբկե գալարավարագյրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ մանկիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
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օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնիսականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստել համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագյրների
համար. իշոտնկներ փայտ սղոցել համար.
փայտե իրեր կատների ճանկերը սրել
համար. կախաթևիկներ հագստը տեղափոխել համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների
համար
(կահյք).
աճյնասափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտավարագյրներ հյսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահյք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատհանների շերտավարագյրներ
(կահյք). դռան ոչ ﬔտաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվել հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարրել
համար. բարրելիս երեխաների տակ գցել
փռոցներ. դռների ոչ ﬔտաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագյրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագյրներ.
դռների ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր.
առանձին
կանգնող
ﬕջնապատեր
(կահյք). ոչ ﬔտաղական պտտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ ﬔտաղական մրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահյք).
փչովի կահյք. ոչ ﬔտաղական ելարաններ. ոչ
ﬔտաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անրներ ոչ ﬔտաղական խողովակներն ամրակապել համար. ցցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկներ քնել համար. ոչ ﬔտաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
ﬔտաղական բաշխիչներ շների ﬓացկների
տոպրակների համար. դռների ոչ ﬔտաղական
կամ կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ.
պատհանների
ոչ
ﬔտաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական հենակներ.
դռների ոչ ﬔտաղական հենակներ. ոչ ﬔտաղական գործիքատփեր. ոչ ﬔտաղական արկղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
ﬔտաղական
կախիչներ
պայսակների
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համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ ﬔտաղական բարձակներ կահյքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ (կահյք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյﬓերի
համար.
ոչ
ﬔտաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայսակները կնքել
համար. մանկական մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառթյամբ անկողնային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխել կողովներ. ոտիկներ կահյքի համար. կարճ ոտիկներ
կահյքի համար. զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ ﬔտաղական կրնկատակեր. փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ
պլաստիկից
խաչելթյններ,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. ճամբարային (տրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
աթոռներ ցնցղ ընդնել համար. գլխը
պահել բարձիկներ մանկների համար.
դիրքի կայնացման բարձիկներ մանկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանկների համար. ձեռքի ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, ﬔտաղյա կամ
ռետինե. դռները փակել ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ ﬔտաղական անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյրակիր գրասեղաններ. ոչ ﬔտաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացել համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել
համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատհանները փակել համար. բարձրացնովի
պատհանի
ոչ
ﬔտաղական
հոլովակներ, պատհանի ոչ ﬔտաղական
հոլովակներ. ոչ ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների. լվացարանային պահարաններ (կահյք). կահյքի
գզրոցներ. ղեբեռների պահարաններ.
դաս 21. խմոցներ (գռեր). կերամաններ.
ﬔտաղական քերակներ հատակների համար.
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լվացքի տախտակներ. ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրել համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչնների համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցղներ (այգեգործական). հացի կենցաղային զամբյղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչնների համար.
փոքրիկ տաշտակներ թռչնների համար.
ավելներ. ﬔխանիկական խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև ապակե տարողթյններ (անոթներ). դյլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքակազﬔր. ծորաններ. քերոցներ. կարագամաններ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողթյններ (քիﬕկատների համար). անոթներ խﬔլ
համար.
ջերմաﬔկսիչ
տարողթյններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ մատցել համար. օճառամաններ.
տփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանել
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. ﬔծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. շիշ բացել էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ.
ﬔտաղական
շամփրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղնգների համար. հարդարանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրել խոզանակներ. նյթեր խոզանակներ
պատրաստել համա. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անշահոտ նյթերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յղի
համար. կաբարե (սկտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղային). ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ. ջրամաններ.
տակդիրներ
ճաշացցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրել ﬔտաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրել համար. կերամաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդա-
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նիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրթյն
անել համար. մանր չինական զարդարանքներ ճենապակց. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնել համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարել խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղ ջյրներ խﬔլ
համար. տնային պարագաներ կոսﬔտիկայի
համար. կենցաղային քաﬕչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճճների համար. արդկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների ձևը պահպանել համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
(կենցաղային պարագաներ). բյրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառյցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն սննդը ջերմամշակել համար. կենցաղային թիակներ . խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատաﬓաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատել
համար. սանրեր (ﬔծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդկների համար. ապակ փոշի զարդարանքների համար. պիտոյատփեր հարդարանքի պարագաների համար. զգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ
շինարարական ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ. սպասք հաﬔմնքների
համար. սպնգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպնգների համար. լաթեր կահյքի
փոշին մաքրել համար. սպիտակեղենի չորցիչներ. գործվածքից պատրաստված դյլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բյսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներմ. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյթամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ.
ձեռնոցներ ձգել հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
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ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
քսել աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, բացառթյամբ շինարարականի. ﬕջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառթյամբ ﬔկսացման համար օգտագործվողների. եփել սպասք. սկտեղ - ափսեներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազﬔր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. փշրներ
հավաքել հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակց, բացառթյամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրել համար. արհեստական ձվեր ածան հավերի տակ դնել համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրել
համար. հաց կտրատել տախտակներ. ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատփեր զբոսախնջյքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոններ, կաթոցիկներ գինին համտեսել համար.
տախտակներ արդկել համար. կենցաղային
թղթե սկտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցղների համար. ձեռքով կառավարվող
պղպեղաղացներ.
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյթեր
փայլեցնել համար, բացառթյամբ պատրաստկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշ
դատարկ
ամաններ.
դյլեր
սառյցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողթյններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բյսերի համար. սպասքակազﬔր (սեղանի
սպասք). սկտեղներ. թեյի սպասքակազﬔր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառյց և սառյցով ըմպելիքներ
պատրաստել ﬔտաղական անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ. ապրաման. փոքրիկ
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խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդներ. արձաններ ճենապակց, կավից, խեցեղենից,
հախճապակց,
թրծակավից
կամ
ապակց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. հագստը լայնացնել՝ ձգել հարմարանքներ. թրﬔլ թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկել համար.
խոզկ-գանձատփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնաեռներ. սեղանի սպասք, բացառթյամբ դանակների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղկացիրներ օծանելիքների համար. նրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամանեղեն ներկված ապակց. ապակիներ
տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառթյամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենապակց, խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ ապակց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլաﬖեր, ոչ էլեկտրական
շտեփկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվել վրձիններ. բռնիչներ սափրվել վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը թրﬔլ գնդիկներ.
ատաﬕ խոզանակներ. էլեկտրական խոզանակներ, բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակց, խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ ապակց.
կաշպոներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ.
սրճի սպասքակազﬔր (սեղանի սպասք).
սրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ
մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկանյթով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյրակիր սառցապահարաններ. հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողել համար. մաքրել
համար թավ շակաշի. կոշիկ փայլեցնել ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամբյղներ. կենցաղային սկտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրել համար. կափարիչներ
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ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողթյններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սննդ պատրաստել համար. բռնիչներ
ատաﬓաքչփորիչների համար. ատաﬕ էլեկտրական խոզանակներ. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողթյնները մաքրել համար. ցցանակներ ճենապակց կամ ապակց. սպնգներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրել լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառթյամբ
ﬔկսացման կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. արձանիկներ ճենապակց,
խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ
ապակց. թելեր ապակեթելքից, բացառթյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքաﬕչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ տնային տնտեսթյան համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բսական
յղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոﬔրի համար. մանկական
դյրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալ համար. սպասք լվանալ խոզանակներ. տերարիﬓեր սենյակային պայմաններմ բյսեր աճեցնել համար. զգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառթյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
տելիս օգտագործել համար. վշի քոլքեր
(խծծներ) մաքրել համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակներ հրշակեղենը զարդարել համար.
դանակներ թխվածքներ կտրել համար (խոհանոցային պարագաներ). տփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատաﬕ
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարաբծական աշխատանքների համար. տաք
տեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերﬕկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). տփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնել համար (խոհանոցի սպասք). արիշ-
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տա պատրաստել ﬔքենաներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. հղկանյթով սպնգներ կաշին մաքրել
համար.
սխտորքաﬕչներ
(խոհանոցային
սպասք). ﬕանգամյա օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիﬓեր. սենյակային ակվարիմների կափարիչներ. սենյակային տերարիﬓեր
(վիվարիﬓեր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյղներ թղթերի համար. արկղեր բյսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խﬔլ (համտեսել) համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը մաքրել հարմարանքներ.
ﬕջատներին գրավել և ոչնչացնել համար ոչ
էլեկտրական սարքեր. թխել համար գորգիկներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսﬔտիկական մածկաթիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստել անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպնգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցային ձեռնոցներ, խորոված անել ձեռնոցներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտոﬔքենան լվանալ ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձիններ. դյլեր հատակամաքրիչը
քաﬔլ համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստել ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. դահկները մոմով փայլեցնել
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
ﬕացող դիֆզորներ մոծակներին վանել
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնել 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.
գին օդավորիչներ (աերատորներ). ատաﬕ
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրամատփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագստի խավամազիկ գնդիկները
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հեռացնել համար. լաթեր ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև խոզանակներ պատրաստել համար. ձի մազ խոզանակներ
պատրաստել համար. նելիներ սառյցի
համար. նելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկյզի կոտրիչներ. շաքարի նելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գին շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև չորանոցներ . խոհանոցային ցանցեր,
բացառթյամբ ﬕկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների համար.
կսկս պատրաստել ոչ էլեկտրական սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնաﬔլ ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի ձ խաշել կաթսաններ. անշաբյր յղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆզորներ, բացառթյամբ
հոտավետ եղեգների. անշաբյր յղերը
տարածել թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստել ձեռքի ﬔքենաներ. օգտագործված
խանձարրների դյլեր. ալյﬕնե փայլաթիթեղից ﬔկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման համար. ատաﬓամածկի
պարկճի ճզﬕչներ. գինի լցնել հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանիների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացցիչներ մոﬔրի համար. ամանեղեն
լվանալ լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաքրել համար.
դաս
28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսթյան արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձգթյան համար. պարագաներ աղեղից արձակել համար. դահկների եզրակներ. ճոճեր.
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գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փչիկներ. բիլյարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
ձեռնոցներ հարվածով նետել համար (խաղի
պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների
համար. հեծանվային վարժասարքեր. բիլյարդի
խաղագնդեր. կավիճ բիլյարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլյարդ
խաղալիս չափանշել համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիքներ. կառցել խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկյթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմշկներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորմներ բոլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոցներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապարկներ. կարժառներ օդապարկների համար,
հարմարանքներ օդապարկների պարանները
փաթաթել համար. թիրախներ. զանգակներ
Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասարքեր. ժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկյթների համար (շադրթյան
նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ). պայսակներ կրիկետի համար.
հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպորտային
սկավառակներ. դոﬕնո (խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկ տախտակներ.
խաղալիք ատրճանակներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար.
ձկնորսական
կոթավոր ռկաններ. անիﬖերով կամ առանց
անիﬖերի պայսակներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր խաղարկﬓերի համար.
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահկակապեր. տեգեր. ձկնորսական լողաններ.
սեղանի ֆտբոլ. սպորտային որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողթյններ, բաժակներ խաղազառերի
համար. սպորտային սարքեր ծանր ատլետիկայմ մարզվել համար. ձկնորսական կեռիկներ.
չխչխկաններ (խաղալիքներ). Տնային խաղեր.
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խաղեր. ցցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա կրակել համար. ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդթյան կամ
ձկնորսթյան համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակներ.
տրանսպորտային
նմշների
փոքրամասշտաբ
մոդելներ.
ձկնորսական
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական
ձյն Նոր տարվա եղևնիների համար. նետել
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր չմշկներ. չմշկներ. փոկի կաշի (դահկների հենամակերևյթների համար). կավե աղաﬖիներ
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկնիկների հագստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարթյան ցցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ դահկների հենամակերևյթների համար. դահկներ.
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, բացառթյամբ լամպերի, մոﬔրի և հրշակեղենի.
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. սսերամարտի զենքեր. սսերամարտի դիմակներ. սսերամարտի ձեռնոցներ.
բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական սափոկեր. արﬓկակալներ (սպորտային ապրանքներ). ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ ﬕջադիրներ (սպորտային
հանդերձանքի
տարրեր).
անվավոր
տախտակներ սահել համար. տոբոգաններ

112
112

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ
(սպորտային պարագաներ). թավ շե արջկներ.
ջրային դահկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին
դիպչել, վերցնել ազդանշանիչներ (ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնել տվիչներ
(ձկնորսական պարագաներ). սեղանի խաղեր.
տոնավաճառային կարսելներ. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). պայտեր խաղերի
համար. մահջոնգ. թավ շյա խաղալիքներ. հարմարանքներ օճառի պղպջակներ բաց թողնել
համար
(խաղալիքներ).
տրանսպորտային
ﬕջոցներ (խաղալիքներ). մականամարզթյան
մահակներ. թիթեռնացանցեր. պատյաններ
հատկ նախագծված դահկների համար.
փոկեր առագաստով տախտակների համար.
գլխկոտրկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածից (փազլներ). կայﬔր առագաստով տախտակների համար.
ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ),
ներկագնդակով խաղի համար զենք (սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով խաղի
գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի փամփշտներ) (սպորտային ապրանքներ). փոկեր
սերֆինգի տախտակների համար. սարքեր
թենիսի գնդակներ նետել համար. ﬔկնարկի
բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների համար (սպորտային ապրանքներ).
բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը դնել համար (գոլֆի
պարագաներ).
հրապրաշվիկներ
որսի
համար. ռլետկաների (պտտախաղերի)
անիﬖեր. ﬕասահկավոր անվավոր չմշկներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավարվող
խաղալիք
ﬔքենաներ.
մարզիկների կողﬕց օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյնամճակներ. պարսատիկներ (սպորտային
ապրանքներ).
կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. էլեկտրոնային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդթյան և ձկնորսթյան համար. կամֆլյաժային էկրաններ (սպորտային ապրանքներ).
սպորտային ձգող կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). սնոբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ).
պաչինկոներ. ժմար (լեռնագնացական հանդերձանք). խաղային ավտոմատներ մոլեխա-

07/1

№ 1

ղերի համար. սլոտ-ﬔքենաներ (խաղային
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ.
պահող տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող,
քերվող շերտով վիճակահանթյան տոմսեր,
սքրեչ-քարտեր վիճակահանթյան համար.
փափկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատտներ). ձողեր ցատկել համար. թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի բաճկոնակներ.
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար. հեղկաբյրեղային էկրաններով դյրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղալիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. ﬔքենաներ
գնդակներ նետել համար. մարﬓամարզական մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավարման
վահանակներ.
պայսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարել տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայնարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավ շյա խաղալիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիﬖեր մանկների համար. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանմ լողալ համար.
գեղարվեստական մարﬓամարզթյան ժապավեններ. շրխկաններ երեկյթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառմ են հեռահաղորդակցթյան գործառյթներ. բﬔրանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժթյնների գոտիներ. լողաթևեր ջրասզման համար. թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալ համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվավոր դահկներ. դահկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցրդներ.
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տեսախաղերի ձեռքի կցրդներ. խաղատնակներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամորձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 29. սննդային սպիտակցներ. ջրիմռների սննդային լծամզքներ (էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրկներ (անչոս). գետնընկյզի յղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յղ. կոկոսի յղ
(կարագ). սերցքային կրեմ. ձվի սպիտակց.
արյնախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադրթյններ արգանակ պատրաստել համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկյզներ. կանճրակի սննդային յղ.
արգանակի խտածոներ. մրաբաներ. սառեցրած մրգեր. ապրներ. չաﬕչ. թթ դրած մանր
վարնգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յղ. սերցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. խրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան սկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղաﬕս. ﬕս. անկենդան ձկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
կոճապղպեղի մրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյթեր
սննդային ճարպեր պատրաստել համար. յղային խառնրդներ բտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յղ. սննդային
յղ արմավեն կորիզից. քնջթի սննդային
յղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապխտ. ձվի դեղնց. յոգրտ.
բանջարեղենի ապրներ. բանջարեղենի հյթեր սննդ պատրաստել համար. մսային լծամզքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կﬕս.
կաթի գերակշռթյամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճկ. կաթնամթերք. լանգստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրսային ջեմ. սննդային
ոսկրածծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկենդան ﬕդիաներ. արմավեն սննդային յղ.
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մշակված ընկյզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտղ. զեյթնի սննդային յղ.
սննդային ոսկրայղ. պեկտիններ խոհարարական նպատակների համար. մանրաթթ.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
ﬕս. բաղադրթյններ ապրներ պատրաստել համար. տոմատի խյս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձկ. անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան թյննոս. տոմատի հյթ
սննդ պատրաստել համար. արևածաղկի
սննդային յղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նշ. մշակված
գետնընկյզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յղ. կոկոսի հեղկ սննդային յղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխնջներ. սպիրտի ﬔջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձկ. պահածոյացված ﬕս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխնջի
ձվեր. տոֆ (սոյայի շոռ). հարած սերցք. խոզի
ﬕս. տելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ.
ձկան ալյր սննդի ﬔջ օգտագործել համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձկ. անկենդան
հոլոտրիներ (ծովային վարնգ). սննդի ﬔջ
օգտագործվող շերաﬕ որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյս. լոռամրգի մրգանյշ. թահինի.
հմս. պահածոյացված ծովային ջրիմռներ.
թեթև նախտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերﬔր. ձկան մսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված սերﬔր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարնակթյամբ
կաթ. կտավատի սննդային յղ. ցածր կալորիականթյամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ-
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նային ֆերﬔնտներ խոհարարական նպատակների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորմով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածկ.
դդﬕկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկյզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բլգոգի.
շաքարապատված ընկյզներ. բրավետացված ընկյզներ. մշակված պնդկ. պահածոյացված հատապտղներ. գակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյթ խոհարարական նպատակների համար. սառեցմով
չորացրած ﬕս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերցքներ. սառեցմով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային յղ.
տելի մրջյնների թրթրներ, պատրաստված. տելի անկենդան ﬕջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկյզի հիմքով հացին
քսվող սննդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նշի կաթ. գետնընկյզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկյզի կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային մածկ. յբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատյ. բադի կոնֆիներ.
անդյետ. սպիտակ պդինգ. կասլե. շկրտ. քերած կարտոֆիլից յղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սննդ պատրաստել
համար. մրգային խտածոներ սննդ պատրաստել համար. հացին քսվող սննդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա-
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յին ըմպելիքներ. չորացրած տելի ծաղիկներ.
բյրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթ դրած կոճապղպեղ:
դաս 30. ջրիմռներ (հաﬔմնք). մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրշակեղեն Նոր տարվա տոնածառերը զարդարել համար. ոչ բժիչ թրﬔր.
սրճային բրավետարարներ. անշաբյր
պատրաստկներ սննդի համար. հաﬔմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածոյացնել համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահնց բլկիներ. կակաո. սրճ. սրճի հմք. սրճի բսական փոխարինիչներ. հրշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թփ. կարաﬔլներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. ﬔխակ (ամոքանք). հաﬔմնքներ. շաքարով հրշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբդի. կայնարարներ հարած սերցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյթ), բացառթյամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքմ. բնական քաղցրացնող նյթեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բրավետ պղպեղ.
սննդային ալյր. բակլայի ալյր. եգիպտացորենի ալյր. մանանեխի փոշի. գար
ալյր. սոյայի ալյր. ցորենի ալյր. ալյրից
պատրաստված տելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրշակեղեն). պետիֆրներ (հրշակներ). շաքար.
բրավետարարներ հրշակեղենի համար
(բացառթյամբ եթերային յղերի). փոշի հրշակեղենի համար. քաղցր ամոքահնց խմոր
հրշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյթեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառյց. սառյց
սառեցման համար. գլյկոզա խոհարարական նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակցային նյթ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչպ (սոս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյթեր երշիկեղենի
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համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ. անանխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. ﬔղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկյզ. լապշա (արիշտա). կտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (հաﬔմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյր.
պդինգ (քաղցրակտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատտակի կոնֆետներ (հրշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքմ) (հաﬔմանք). սագո.
սոսներ (հաﬔմնքներ). նեխրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալյր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի բրավետարարներ խոհարարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերﬕշել. կլեբյակա
մսով (կերակր). պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայմաններմ ﬕսը փափկացնող մթերքներ. սննդային սառյց. պաղպաղակ
պատրաստել փոշի. հրշակեղեն նշի հիմքով.
հրշակեղեն գետնընկյզի հիմքով. բրավետարարներ սննդի համար, բացառթյամբ
եթերային յղերի. բրավետարարներ ըմպելիքների համար, բացառթյամբ եթերային յղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատտակի
ձողիկներ (հրշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սրճի փոխարինիչներ. բյրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չո-չո (հաﬔմնք). կսկս.
ածիկի լծամզք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի ﬔջ օգտագործել համար. ակնամոմ. ռելիշ (հաﬔմնք). ﬔղվամոր կաթ. ծովի
ջր սննդ պատրաստել համար. սշի.
տոմատի սոս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրշակային). մյսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոս. սառեցրած
յոգրտ (սննդային սառյց). չատնի (հաﬔմնք). գարնանային ռլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառյցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
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հաﬔմնքներ աղցանների համար. թավալել պաքսիմատ. թաբլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. ﬕսո. սոյայի խյս
(հաﬔմնք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիﬕ բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(հաﬔմնքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահնց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մսեր. աղանդերային մսեր (հրշակեղեն).
մրգային խյսեր (սոսներ). մարինադներ.
չիզբրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրթյններ խոզապխտը ջնարակել համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի ﬔջ օգտագործել համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարնակթյամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյտենային հավելյթներ խոհարարական նպատակների համար. սոսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավեն շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելﬔններ. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկյզներ. բրնձի պդինգ (քաղցրակտապ). ընկյզի ալյր. մանրացրած սխտոր (հաﬔմնք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռաﬔն. բարկահամ բլիթներ. խառնրդներ բարկահամ բլիթի համար. բրիտո.
ջրիմռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
տելի թղթ. տելի բրնձե թղթ. հացին
քսվող սննդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սննդ ընկյզ պարնակող շոկոլադի հիմքով.
ալյրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցմով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցմով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիﬓական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյր. բիբիմ-
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բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնրդով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառյցի
խորանարդիկներ. մշակված սերﬓահատիկներ որպես հաﬔմնք օգտագործել համար.
քնջթի սերﬓահատիկներ (հաﬔմնք). թթ
դրած բանջարեղեն սր հաﬔմնքով (պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղր. մշակված հնդկացորեն . հնդկացորենի ալյր. լոռամրգի սոս
[հաﬔմնքներ]. խնձորի սոս [հաﬔմնքներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրշակեղեն. բրնձի կրեկերներ
. կիմչի յղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարﬕր լոբով. շնչառթյնը
թարմացնող անանխի կոնֆետներ. շնչառթյնը թարմացնող ծամոններ. արիշտա դոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (հաﬔմնք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմռով թեյ.
կրեմ բրյլե. պաքսիմատային խառնրդներ.
տելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարններ.
սրճի լցված պարկճներ. նարնջի ծաղկաջր
խոհարարական նպատակների համար. մրգային սառյցներ. նգա. հարիսա (հաﬔմնք).
կոճապղպեղի մածկ (հաﬔմնք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրսային պտղներ. սննդային և կերային չմշակված ջրիմռներ. չմշակված ընկյզներ (պտղներ).
գազանանոցմ պահվող կենդանիներ. կենդանի անասններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփտներ. վարսակ. թարմ հատապտղներ. աղ
անասնների համար. թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստել
համար. կեղևով փայտանյթ. կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի պտղներ (եղ ջերապտղ) (կեղծ ակացիա
(հմք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ.
թարմ սնկեր. սնկամարﬕն. քսպ. չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի համար.
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատկ.
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկյզի կեղև. կոկոսյան ընկյզ.
կերեր թռչնների համար. կանճրակի քսպ
անասնների համար. թարմ վարնգ. գայ-
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լկի կոներ. թեփից խառնակեր անասնների
համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ դդﬓեր. պսակներ թարմ
ծաղիկներից. թխսաﬔքենայի ձվեր. ցանկածածկ. օղեթորման ﬓացորդներ (անասնակեր).
դիրտ. ցեղական անասն. կենդանիներին
բտել պատրաստկներ. բրնձի ալյր անասնակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորացրած ծաղիկներ. բյսերի ծաղկափոշի (հմք).
չոր խոտ. կազդրիչ կերեր կենդանիների
համար. խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական
ճիմահող. գիհ հատապտղներ. ծիլեր բսաբանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբյսեր). հացահատիկային կերաբյսեր
կենդանիների համար. սերﬔր տնկել համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչնների համար. բարկահամ թարմ խոտեր. բյսեր. սածիլներ. գայլկ. կոլա ընկյզներ. թարմ սալաթ-կաթնկ.
թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. խցանակեղև.
կտավատի ալյր (խար). փռոցներ կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քսպ անասնների համար. ածիկ գարեջրագործթյան և օղեթորման համար. մրգային
քսպ. թարմ պնդկ. ալյր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերաﬕ որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխկներ. թարմ սոխ. ձիթապտղ (զեյթն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչնների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի (արմավեն տերևներ). արմավենիներ.
թեփից լափ անասնների համար. կենդանի
ձկ. խաղողի վազեր. սոճ կոներ. պատիճավոր տաքդեղ (բյս). չորացրած բյսեր դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաստկներ ընտանի թռչնների ձվատվթյնը
բարձրացնել համար. կերեր մսրքի կենդանիներին կերակրել համար. արմատապտղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերաﬕ
որդեր. տելի չմշակված քնջթ. թարմ գետնասնկեր. գինեթորման ﬓացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նշ (պտղներ). թարմ գետնընկյզ.
գետնընկյզի ալյր անասնակերի համար.
գետնընկյզի կերային քսպ կենդանիների

117
117

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

համար. հացաբյսերի մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզք
(հմք). կենդանի խայծ ձկնորսթյան համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
ﬕդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգստներ. որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտրիներ (ծովային վարնգ). ավազապատ
թղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի բյսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերﬔր
կենդանիների կերի համար. ալյր կտավատի
սերﬔրից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյննոս. թարմ
սխտոր. թարմ դդﬕկներ. կտավատի չմշակված սերﬔր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրկներ. տելի
կենդանի ﬕջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակղամորթներ. սառեցմով չորացրած խայծեր
ձկնորսթյան համար. տելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բյս. չմշակված կանեփ:
դաս
32. ոչ ալկոհոլային մրգային լծամզքներ
(էքստրակտներ).
գարեջր.
կոճապղպեղի գարեջր. ածիկի գարեջր.
գարեջրի քաղց. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. կաթնաշիճկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրթյններ
ըմպելիքներ պատրաստել համար. ոչ ալկոհոլային բնահյթեր ըմպելիքներ պատրաստել
համար. մրգահյթեր. օշարակներ ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրթյններ գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
լիմոնադներ. գայլկի լծամզքներ (էքստրակտներ) գարեջր պատրաստել համար.
բանջարեղենի հյթեր (ըմպելիք). օշարակներ
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լիմոնադների համար. ածիկի քաղց. խաղողի չխմորված քաղց. օրշադ. սոդայաջր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել
համար. գազավորված ջր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյթ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով. սմզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնրդների 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. սրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար
գինի (գարեջր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի:
դաս 34. լցկիներ. սիգարների և սիգարետների համար մշտկների սաթե ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքյկներ.
կլանող թղթ ծխամորճերի համար. ծաﬔլ
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ ﬔքենաներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մշտկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարնակող սիգարետներ, ոչ
բժական նպատակների համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթել
համար. մշտկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մշտկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրել հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխել
խոտաբյսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատփեր. լցկ
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տփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարարներով տփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղկ լծյթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բրավետարարներ, բացի եթերային յղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բրավետարարներ, բացի եթերային յղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատրյգներ. նարգիլեներ:
դաս
35. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. տվյալներ գործարարական
գործառնթյնների
մասին.
հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծմանարտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ.
առևտրային
տեղեկատվթյան
գործակալթյնների ծառայթյններ. ինքնարժեքի վերլծթյն. գովազդային նյթերի
տարածմ. լսապատճենահանման ծառայթյններ. աշխատանքի վարձել գործակալթյնների ծառայթյններ. գրասենյակային
սարքերի և ապարատների վարձյթ. հաշվապահական գրքերի վարմ. հաշվետվթյնների
կազմմ
հաշիﬖերի
վերաբերյալ.
առևտրային ադիտ. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվթյն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարել
հարցերով. խորհրդատվթյն գործարարթյան կառավարման հարցերով. ﬔքենագրման
ծառայթյններ. ապրանքների ցցադրմ.
գովազդային նյթերի առաքմ. օգնթյն
առևտրային կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների կառավարման հարցերմ. փաստաթղթերի
վերարտադրմ.
գովազդային
նյթերի նորացմ. նմշների տարածմ. գործարարթյան արդյնավետթյան փորձաքննական ծառայթյններ. աճրդային վաճառք.
շկայի սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ. հետազոտթյններ
գործարարթյան ասպարեզմ. գովազդային
նյթերի վարձյթ. խորհրդատվթյն գործարարթյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակմ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյնկտրային
(իրավիճակի, իրադրթյան) հետազոտթյններ. ծառայթյններ հասարակական հարա-
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բերթյնների բնագավառմ. սղագրական
ծառայթյններ. հեռստագովազդ. հաղորդագրթյնների գրառմ (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցցափեղկերի ձևավորմ.
գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ. գործարարթյան կառավարման
խորհրդատվական ծառայթյններ. մանեկենների ծառայթյններ ապրանքները գովազդել կամ խրախսել համար. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. տնտեսական
կանխատեսմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվթյան
տրամադրմ. հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. ձեռնարկթյնները տեղափոխել հետ կապված վարչական ծառայթյններ.
տարածքների վարձակալմ գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
անձանց համար. քարտղարական ծառայթյններ. հարկային հայտարարագրերի կազմմ. հեռախոսազանգերին պատասխանել
ծառայթյններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակմ. լրագրերի բաժանորդագրթյան կազմակերպմ երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյրանոցային գործնեթյան կառավարմ. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարմ. տեղեկատվթյան հավաքմ տվյալների համակարգչային հիﬓապաշարներմ. տեղեկատվթյան
կանոնակարգմ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներմ. առևտրական տոնավաճառների կազմակերպմ. լսապատճենահանող սարքավորման վարձյթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցմ. մատակարարման ծառայթյններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ. մամլի տեսթյն.
առևտրի ավտոմատների վարձյթ. հոգեբանական տեստավորմ աշխատողներ ընտրելիս.
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գների հաﬔմատման ծառայթյններ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սպառողներին առևտրային տեղեկատվթյան և
խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և
ծառայթյնների ընտրթյան հարցմ. հեռահաղորդակցական ծառայթյնների բաժանորդագրմ երրորդ անձանց համար. գնման
պատվերների
մշակման
գործընթացների
կառավարմ. ապրանքների և ծառայթյնների լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն)
կառավարմ երրորդ անձանց համար. ենթակապալառի ծառայթյններ (առևտրային
(կոﬔրցիոն) օգնթյն). հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադրմ. գովազդային տեքստերի խմբագրմ. վիճակագրական տվյալների
հավաքմ և տրամադրմ. գովազդի մանրակերտմ. երաշխավորների որոնմ. նորաձևթյան
ցցադրթյան
կազմակերպմ
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարզիկների գործնեթյան կառավարմ. մարքեթինգ (շկայավարմ).
հեռստամարքեթինգի
ծառայթյններ. դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձյթ. գործարար և առևտրային հարաբերթյնների ոլորտներմ տեղեկատվթյան
տրամադրմ. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացմ. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացմ. գովազդային ծառայթյններ «վճարել ﬔկ կտտոցով»
(PPC). առևտրային ﬕջնորդային ծառայթյններ. արտահաստիքային աշխատողների գործնեթյան
կառավարմ.
առևտրային
գործարքների համաձայնեցմ և կնքմ երրորդ
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային
հիﬓապաշարներմ տվյալների նորացմ և
պահմ. շինարարական նախագծերի համար
առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ. գործարար տեղեկատվթյան տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով. ապրանքներ և
ծառայթյններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրմ.
գովազդային հասկացթյնների մշակմ.
արտաքին վարչական կառավարմ ընկերթյնների համար. հարկային հայտարարագրեր
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ներկայացնել ծառայթյններ. ծախսերը
փոխհատցող ծրագրերի առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց համար.
գովազդային վահանակների վարձյթ. կենսագրական տվյալների գրմ այլ անձանց
համար. առևտրային կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ.
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի
կառավարմ. հանդիպﬓերի պլանավորման
ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ). հանդիպﬓերի մասին հիշեցնել ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի
կառավարմ. գովազդային սցենարների տեքստերի կազմմ. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրթյնների գրանցմ. գրանցամատյանների տեղեկատվթյան թարմացմ և
պահմ. տեղեկատվական ցանկի կազմմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող ձեռնարկատերերի
ընտրթյան հարցմ բիզնես-ծառայթյններ.
հեռստախանթների
ծրագրերի
արտադրթյն. հասարակթյան հետ հաղորդակցման
ռազմավարթյան
վերաբերյալ
խորհրդատվթյն.
խորհրդատվթյն
գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցմ երրորդ անձանց համար.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ.
մրցակցային հետախզական ծառայթյններ. շկայի հետախզական ծառայթյններ.
ֆինանսական
ադիտ.
թվային
երաժշտթյան ներբեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ. հնչյնային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայթյններ. նախապես գրառված երաժշտթյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ.
դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և բժշկական պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ (շկայավարմ). գործարարթյան
ժամանակավոր
կառավարմ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար-
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չական օժանդակթյն մրցյթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շկայավարմ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներմ.
լրատվաﬕջոցների
հետ
կապերի
ծառայթյններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցթյան ծառայթյններ. գրասենյակային սարքավորﬓերի վարձյթ համատեղ
աշխատանքային
պայմաններմ.
առևտրային լոբբիստական ծառայթյններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
հեռախոսային
կոմտատորի
ծառայթյններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայթյններ. սպառողի պրոֆիլավորմ առևտրային կամ մարքեթինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայթյններ
բժշկական
ղղորդման
համար:
դաս
37. կահյքի խնամք. լսանկարչական ապարատների վերանորոգմ. էլեկտրասարքերի տեղադրմ և վերանորոգմ.
վերելակների տեղադրմ և վերանորոգմ.
ասֆալտապատմ. ավտոﬔքենաների վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. ինքնաթիռների վերանորոգմ և տեխնիկական
սպասարկմ. շենքերի ներսի մաքրմ. լվացքատների ծառայթյններ. գոլորշ կաթսաների մաքրմ և վերանորոգմ. այրիչների
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ.
բլդոզերների
վարձյթ.
գրասենյակային
սարքավորﬓերի և տեխնիկայի տեղադրմ,
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. հրդեհային ազդաս արքերի տեղադրմ և
վերանորոգմ. հակաառևանգման համակարգերի տեղադրմ և վերանորոգմ. կահյքի
պաստառների վերանորոգմ. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական սպասարկմ և վերանորոգմ. շինարարական տեխնիկայի վարձյթ.
նավաշինթյն. հագստի վերականգնմ.
ջեռցման սարքավորﬓերի տեղադրմ և
վերանորոգմ. կոշիկի վերանորոգմ. ծխնելյզների մաքրմ. անկիզելի պահարանների
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. օդի լավորակման սարքավորﬓերի
տեղադրմ և վերանորոգմ. շինարարթյն. ստորջրյա շինարարթյն. շինարարա-
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կան աշխատանքների (ստգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողթյն. հագստի վերանորոգմ.
կաշվե իրերի մաքրմ, վերանորոգմ և խնամք.
խոհանոցային սարքավորﬓերի տեղադրմ.
շենքերի քանդմ. հակակոռոզիական մշակմ. ախտահանմ. ցցանակների ներկմ
և նորացմ. պահեստների կառցմ և վերանորոգմ. շինարարական կառցվածքների
հերﬔտիկացմ. էքսկավատորների վարձյթ.
պատհանների լվացմ. կինոպրոյեկտորների
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ.
վառարանների տեղադրմ և վերանորոգմ. մորթե իրերի մաքրմ, վերանորոգմ
և խնամք. տրանսպորտային ﬕջոցների յղմ. հագստի մաքրմ. ժամացյցների
վերանորոգմ և խնամք. արդյնաբերական
ձեռնարկթյնների կառցմ. ոռոգման սարքավորﬓերի տեղադրմ և վերանորոգմ.
կառյցների ﬔկսացմ. տրանսպորտային ﬕջոցների լվացմ. սպիտակեղենի լվացք.
լվացք.
ﬔքենայական
սարքավորﬓերի
տեղադրմ, վերանորոգմ և տեխնիկական
սպասարկմ. քարաշինարարական աշխատանքներ. կահյքի վերականգնմ. ծովապատնեշների կառցմ. հագստի արդկմ
գոլորշիով. խողովակաշարերի, նավթամղների կառցմ և տեխնիկական սպասարկմ.
պատերի պաստառապատմ. անձրևի հովանոցների վերանորոգմ. արևի հովանոցների
վերանորոգմ. կահյքի պաստառապատմ.
ներքին և արտաքին ներկարարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակմ.
ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմղ և
գազա-փականագործական
տեխնիկական
աշխատանքներ. տրանսպորտային ﬕջոցների փայլեցմ. պոմպերի վերանորոգմ.
նավահանգիստների կառցմ. կրծողների
ոչնչացմ. դողերի պահպանաշերտերի վերականգնմ. սառնարանային սարքավորﬓերի
տեղադրմ և վերանորոգմ. սպիտակեղենի
արդկմ. կրկնական անագապատմ` կլայեկմ. գամմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
հակակոռոզիական մշակմ. տրանսպորտային
ﬕջոցների տեխնիկական սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավորմ և սպասարկմ).
հեռախոսների տեղադրմ և վերանորոգմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
սպասարկմ. լաքապատմ. տրանսպորտա-
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յին ﬕջոցների մաքրմ. ﬖասված տրանսպորտային ﬕջոցների վերանորոգմ. մաքրող
ﬔքենաների վարձյթ. ﬖասատների ոչնչացմ, բացառթյամբ գյղատնտեսական,
ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան. շինարարական փայտամածների մոնտաժմ. աղյսի շարմ.
ձևավոր սպիտակեղենի մաքրմ. չոր մաքրմ.
շինարարթյան հարցերով տեղեկատվթյան
տրամադրմ. վերանորոգմանը վերաբերող
տեղեկատվթյան տրամադրմ. դանակների
սրմ. լեռնահանքային օգտակար հանածոների
արդյնահանմ. հանքերի շահագործմ.
ճանապարհների սալարկմ. զմռնիտե թղթով
մշակմ. ստորջրյա վերանորոգման աշխատանքներ. շենքերի մաքրմ (արտաքին մակերևյթների). դողածածկանների ռետինացմ
(վլկանացմ) (վերանորոգմ). հորատանցքերի հորատմ. տոնավաճառային կրպակների
և տաղավարների կառցմ. համակարգիչների
տեղադրմ, սպասարկմ և վերանորոգմ.
էլեկտրական սարքավորﬓերի աշխատանքմ խանգարﬓերի վերացմ. ամբող ջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգմ. ամբող ջովին կամ մասնակի մաշված ﬔքենաների վերականգնմ. վերամբարձ
կռնկների վարձյթ (շինարարական սարքավորմ). փողոցները մաքրող ﬔքենաների
վարձյթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկյթ ստեղծել ծառայթյններ. փողոցների մաքրմ. անվտանգթյան կողպեքների վերանորոգմ. արվեստի
ստեղծագործթյնների
վերականգնմ.
երաժշտական գործիքների վերականգնմ.
դռների և պատհանների տեղադրմ. լողավազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայթյններ. խորհրդատվթյն շինարարթյան հարցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատմ. ցամաքրդային պոմպերի վարձյթ. լվացքի ﬔքենաների վարձյթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
կտակիչների լիցքավորմ. անիﬖերի հավասարակշռման ծառայթյններ. երաժշտական
գործիքների լարմ. մալխների անցկացմ,
տեղադրմ. բժշկական գործիքների ախտահանմ. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառա-
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յթյններ. ﬖաստների դեմ պայքարի
ծառայթյններ, բացառթյամբ գյղատնտեսական, ակվակլտրայի, այգեգործական
և անտառային տնտեսթյան. ամանեղեն
լվանալ ﬔքենաների վարձյթ. ամանեղեն
չորացնել ﬔքենաների վարձյթ. շինհրապարակներմ հաղորդակցղիների տեղակայմ.
էլեկտրիկների ծառայթյններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվել սարքավորﬓերի տեղադրմ
և վերանորոգմ. ձնահեռացմ. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայթյններ.
էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորմ. տնավարթյան ծառայթյններ
(մաքրման ծառայթյններ). բջջային հեռախոսների կտակիչների լիցքավորման ծառայթյններ:
դաս 40. հղկանյթային մշակմ. կինոժապավենների
մշակմ.
օդի
մաքրմ.
մագնիսացմ.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակմ. թղթի վերջնամշակմ. արծաթապատմ. գործվածքների սպիտակեցմ.
փայտանյթի մշակմ. գործվածքների եզրերի
մշակմ. զոդմ. հագստի կարմ. կադﬕմապատմ. գործվածքների փայլարդմ. բրտագործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկմ.
քրոմապատմ. ﬔտաղի դրվագմ այլ ﬔտաղներով. կաշվի ներկմ. մորթիների մշակմ.
գործվածքների ձևմ. նկարների տպագրմ.
լսանկարչական ժապավենների հայտածմ.
ոսկեզօծմ. ջրի մշակմ. գալվանապատմ.
անագապատմ. մորթիների ձևակերտմ ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների մշակմ հակացեցային ﬕջոցներով.
ֆրեզմ. հյթի քամմ պտղներից. սննդամթերքի ապխտմ. գալվանացմ. փորագրմ.
գործվածքների
մշակմ
ջրաﬔրժթյն
հաղորդել համար. գործվածքների մշակմ
հրակայնթյն հաղորդել համար. գործվածքների մշակմ չճմրթելիթյն հաղորդել
համար. բրդի մշակմ. մակաշերտմ (լաﬕնացմ). աղացմ. ﬔտաղների մշակմ. ﬔտաղների ﬗմ. ալյրի աղացմ. նիկելապատմ.
հինմ (ջլհակթյն). մորթ մշակմ.
ողորկմ հղկանյթերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյթերի ռանդմ. թամբագործական աշխատանքներ. դերձակների
ծառայթյններ. դաբաղմ. խրտվիլակների
խծծմ. ներկման ծառայթյններ. մանա-
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ծագործական իրերի ներկմ. գործվածքների,
մանածագործական իրերի մշակմ. մանածագործական իրերի մշակմ հակացեցային
ﬕջոցներով. գործվածքների ներկմ. թղթի
մշակմ. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործմ. կաշվի մշակմ. ապակիների
երանգավորմ մակերևթային ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացմ. անտառանյթի հատմ և մասնատմ.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակմ. գործվածքների նստեցմ. մորթիների փայլեցմ.
մորթիների կոկմ. մորթիների ներկմ. օդի
հոտազերծմ. օդի թարմացմ. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակմ. գալվանական
ոսկեզօծմ. լազերային փորագրմ. նյթերի
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ. օպտիկական ապակ հղկմ. լսանկարների տպագրմ. լսափորագրմ.
նավթի վերամշակմ. գործվածքի մգդակմ.
զտարկմ. անասնների սպանդ. մաքրամշակմ. թափոնների մշակմ(վերամշակմ).
հագստի
ձևափոխմ.
պղնձապատմ.
ռետինացմ (նյթերի մշակմ). ատաﬓատեխնիկների
ծառայթյններ.
էներգիա
արտադրել ծառայթյններ. գեներատորների վարձյթ. աղբի և թափոնների ոչնչացմ.
աղբի և թափոնների այրմ. գնաբաժանմ.
բանալիներ
պատրաստել
ծառայթյններ. ﬖասակար նյթերի ակտիվազերծմ.
վիմագրթյն. ﬔտաղների ձլմ. պոլիգրաֆիա. հյսել ﬔքենաների վարձյթ. օֆսեթ
տպագրթյն. լսանկարչական հորինվածքի
կազմմ. ﬔտաքսատպթյն. թափոնների և
վերամշակված նյթի տեսակավորմ (վերամշակմ). սննդամթերքի սառեցմ. օդորակիչների վարձյթ. ջեռցման լրացցիչ սարքերի
վարձյթ. մահդալմմ. սառնապահպանման
ծառայթյններ. ավազաշիթային մշակման
ծառայթյններ. շոգեկաթսաների վարձյթ.
թափոնների վերականգնմ. եռակցման աշխատանքներ. ավտոﬔքենաների ապակիների
երանգավորմ. երրորդ անձանց համար 3D
տպագրթյն ըստ պատվերի. գարեջրի եփմ
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրթյն ըստ պատվերի. սննդամթերքի և խﬕչքների պաստերիզացմ. գին արտադրթյն
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երրորդ անձանց համար. խորհրդատվթյն
գինեգործթյան ոլորտմ:
դաս
41. ակադեﬕաներ (սցմ).
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների
ծառայթյններ. զվարճթյնների ծառայթյններ. կենդանիների վարժեցմ. կինեմատոգրաֆիական սարքավորﬓերի վարձյթ.
հաﬔրգավարների ծառայթյններ. կինոստդիաների ծառայթյններ. կրկեսային
կատարﬓերի ներկայացմ. մրցյթների
կազմակերպմ (սﬓական կամ զվարճալի). հեռակա սցմ. ֆիզիկական դաս
տիարակթյն. դեկորացիաների վարձյթ
շո- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների
տրամադրմ. զվարճալի ռադիոհաղորդﬓեր.
տեքստային նյթերի հրապարակմ, բացառթյամբ գովազդային նյթերի. կրթադաս
տիարակչական ծառայթյններ. ձայնագրթյնների վարձակալթյն. կինոֆիլﬔրի վարձյթ. ֆիլﬔրի արտադրթյն, բացառթյամբ
գովազդային ֆիլﬔրի. մարﬓամարզթյան
սցմ. գրքերը դրս տալ հնարավորթյամբ գրադարանների ծառայթյններ.
գրքերի հրատարակմ. ռադիո և հեռստատեսային ընդնիչների վարձյթ. ռադիո և
հեռստատեսային ծրագրերի մոնտաժմ.
վարյետեների ներկայացﬓեր. երաժշտասրահների ներկայացﬓեր. նվագախմբերի
ծառայթյններ. թատերական ներկայացմներ. շոների արտադրթյն. հեռստատեսային զվարճալի հաղորդﬓեր. թատերական
դեկորացիաների վարձյթ. կենդանաբանական այգիների ծառայթյններ. սպորտային
սարքերի տրամադրմ. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալթյնների ծառայթյններ. շարժական գրադարանների ծառայթյններ. խաղատների ծառայթյններ
(խաղեր). ակմբների ծառայթյններ (զվարճթյն կամ կրթթյն). կոլոքվիﬓերի կազմակերպմ և անցկացմ. կոնֆերանսների
կազմակերպմ և անցկացմ. վեհաժողոﬖերի
(կոնգրեսների) կազմակերպմ և անցկացմ.
դիսկոտեկների ծառայթյններ. կրթթյան
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան տրամադրմ. քննթյնների անցկացմ. զվարճթյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ մշակթային կամ կրթթյան նպատակ-
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ներով. մոլեխաղերի ոլորտմ ծառայթյններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրմ. առող ջթյան
ակմբների ծառայթյններ (առող ջարար
և ֆիթնես մարզﬓեր). հանգստի ճամբարների ծառայթյններ (զվարճթյններ).
թատերականացված ներկայացﬓեր. կինոթատրոնների ծառայթյնների տրամադրմ. նախադպրոցական հաստատթյններ
(կրթթյն). սպորտային մրցﬓերի կազմակերպմ. ժամանցային հանդիպﬓերի ծրագրերի կազմմ. գործնական հմտթյնների
սցմ (ցցադրթյն). թանգարանների
ծառայթյններ (շնորհանդեսներ, ցցահանդեսներ). ձայնագրթյնների ստդիաների ծառայթյններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվթյան տրամադրմ. ստորջրյա
սզման հանդերձանքի վարձյթ. սպորտային սաքավորﬓերի վարձյթ, բացառթյամբ
տրանսպորտային ﬕջոցների. մարզադաշտերի սարքավորﬓերի վարձյթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձյթ. տեսաֆիլﬔրի
վարձյթ.
սեﬕնարների
կազմակերպմ
և անցկացմ. սպորտային ճամբարների
ծառայթյններ. գիտաժողոﬖերի (սիմպոզիﬓերի) կազմակերպմ և անցկացմ.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի ժամկետների
պլանավորմ. կրթթյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դաս երի կազմակերպմ և
անցկացմ (սցմ). գեղեցկթյան մրցյթների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի տոմսերի ամրագրմ. կրկնօրինակմ. կրոնական
կրթթյն. վիճակախաղերի կազմակերպմ.
պարահանդեսների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի կազմակերպմ (իմպրեսարիոների
ծառայթյններ). խաղադահլիճների ծառայթյնների տրամադրմ. ձայնային սարքավորﬓերի վարձակալթյն. լսավորման
սարքերի վարձյթ թատրոնների կամ հեռստաստդիաների համար. թենիսի կորտերի
վարձյթ. տեսախցիկների վարձյթ. սցենարներ գրել ծառայթյններ, բացառթյամբ
գովազդայինի. տեսագրթյնների մոնտաժմ. գրքերի և պարբերականների առցանց
հրապարակմ. հրապարակﬓեր էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի օգնթյամբ. ենթագրերի կատարմ.
համակարգչային ցանցերի կողﬕց առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայթյններ.
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կարաոկե ծառայթյններ. երաժշտթյան
ստեղծագործմ. գիշերային ակմբ-սրճարանների ծառայթյններ (զվարճթյններ).
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրապարակﬓերի տրամադրմ. լսանկարչական ռեպորտաժներ. լսանկարչթյն.
մասնագիտական կողﬓորոշմ (խորհրդներ
կրթթյան կամ սցման հարցերով). նորթյնների ծառայթյններ. թարգմանիչների
ծառայթյններ. թարգմանթյն ժեստերի
լեզվից. տեսագրմ. ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծմ.
տոմսերի բաշխման ծառայթյններ (զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրմ.
հաﬔրգների կազմակերպմ և անցկացմ.
գեղագիրների ծառայթյններ. հրապարակﬓերի
մանրակերտմ,
բացառթյամբ
գովազդայինների. նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ ժամանցի նպատակով.
մարզիչների, դաս սյցների ծառայթյններ (սցմ). սպորտային հրապարակների
վարձյթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայթյններ.
բանավոր թարգմանթյններ. անհատական մարզիչների ծառայթյններ. ֆիթնես
դաս երի անցկացմ. մասնագիտական վերապատրաստմ. երաժշտական արտադրանքի
թողարկմ. խաղալիքների վարձյթ. խաղասարքերի վարձյթ. դպրոցների կողﬕց
մատցվող կրթական ծառայթյններ. ոչ
բեռնելի երաժշտթյան առցանց տրամադրմ.
ոչ բեռնելի տեսանյթերի առցանց տրամադրմ. կրկնսյցի ծառայթյններ. կրթական ոչ վիրտալ ֆորﬓերի կազմակերպմ
և անցկացմ. երգահանների ծառայթյններ. հեռստատեսային և կինոսցենարների
գրմ. զբոսավարի (գիդի) ծառայթյններ.
սիմլյատորի ﬕջոցով մատցվող սցմ.
չբեռնվող ֆիլﬔրի տրամադրմ «տեսանյթ
ըստ պահանջի» ծառայթյան ﬕջոցով. չբեռնվող հեռստատեսային ծրագրերի տրամադրմ «տեսանյթ ըստ պահանջի» ծառայթյան
ﬕջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
սցմ ). այկիդոյի սցմ. արվեստի
ստեղծագործթյնների վարձյթ. սենյակային ակվարիﬓերի վարձյթ. լեռնային
զբոսաշրջթյան իրականացմ զբոսավարի
ղեկցթյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների կազմակերպմ զվարճթյնների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
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կողﬕց ներկայացվող մշակթային, կրթական կամ ժամանցային ծառայթյններ. կինովարձյթ. նո-հա փոխանցմ (սցմ).
հատկ պահանջներով օգնականների կողﬕց
տրամադրվող կրթական ծառայթյններ. ձյդոյի սցմ. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննթյնների անցկացման
ծառայթյններ. հնչյնային օպերատորների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
տեսանյթերի խմբագրման ծառայթյններ
ﬕջոցառﬓերի համար. լսատեխնիկների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
կինոֆիլﬔրի ստեղծմ, բացառթյամբ գովազդայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրմ զվարճանքի կամ մշակթային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ զվարճթյնների կամ
մշակթային նպատակներով. սցման նմանակիչների վարձյթ. ֆիզիկական պատրաստվածթյան գնահատման ծառայթյններ
սցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարել ծառայթյններ:
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների ծառայթյններ. նախաճաշարանների ծառայթյններ. ճամբարային
հարմարթյնների տրամադրմ. ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ կամ
սﬓական հաստատթյններմ. ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալմ. պանսիոնների ծառայթյններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայթյններ. հյրանոցների
ծառայթյններ.
մանկամսրների
ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի ծառայթյններ. հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ).
շարժական շինթյնների վարձյթ. տեղերի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան
համար. մոթելների ծառայթյններ. կահյքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա-
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լմ հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծմ. ժամանակավոր բնակեցման համար ընդնարանների ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման կառավարմ).
վաշոկ ռեստորանների ծառայթյններ.
արիշտա դոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայթյններ. սննդի ձևավորմ.
տորթերի ձևավորմ. տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայթյններ. նարգիլեի բարերի ծառայթյններ.
դաս
44. կենդանիների բծմ. դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործթյն.
հասարակական բաղնիքների ծառայթյններ հիգիենայի նպատակներով. թրքական
բաղնիքների ծառայթյններ. գեղեցկթյան
սրահների ծառայթյններ. բժշկական կլինիկաների ծառայթյններ. մանալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայթյններ. պսակների պատրաստմ
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայթյններ. հիվանդանոցների
ծառայթյններ. առող ջապահական ծառայթյններ. բանջարաբծթյն. այգեգործթյն. գյղատնտեսական սարքավորանքի
վարձյթ. ﬔրսմ. բժշկական օգնթյն.
ակնաբյժների ծառայթյններ. բծարանագետների ծառայթյններ. ֆիզիոթերապիա.
առող ջատների ծառայթյններ. անասնաբժական օգնթյն. ատաﬓաբժական
օգնթյն. ստոմատոլոգիա. բժքյրական
խնամքով տների ծառայթյններ. պարարտանյթերի և գյղատնտեսական այլ քիﬕկատների օդային և մակերևթային տարածմ.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառայթյններ. ծաղկային հորինվածքների կազմմ. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարմ. մանկաբարձական օգնթյն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվթյն դեղագործթյան հարցերով. պլաստիկ
վիրաբժթյն. ծառերի վիրաբժթյն.
գյղատնտեսական, ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան ﬖասատների ոչնչացմ. մոլախոտերի ոչնչացմ.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատ-
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վաստմ. հոգեբանների ծառայթյններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
վարձյթ. բժմ հոﬔոպաթիկ բնահյթերով.
ծառայթյններ արոմաթերապիայի ոլորտմ.
արհեստական բեղﬓավորմ. թմրամոլթյամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառայթյններ. փորձանոթմ բեղﬓավորման
ծառայթյններ. արտամարﬓային բեղﬓավորման ծառայթյններ. դաջմ. հեռաբժման
ծառայթյններ.
լանդշաֆտային
դիզայն.
շոգեբաղնիքների
ծառայթյններ. արևաբժարանների ծառայթյններ.
հանքաջրաբժական կենտրոնների ծառայթյններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայթյններ.
դեղագործների
կողﬕց
դեղերի պատրաստմ դեղատոմսերով. թերապևտիկ ծառայթյններ. ջերմոցային գազերի
արտանետﬓերի ﬖասակար ազդեցթյան
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկմ.
ծառայթյններ ակվակլտրաների ոլորտմ. բժսարքավորﬓերի վարձյթ. դիսպանսերներ. բժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկթյան ոլորտմ ծառայթյններ. լոգոպեդիա. խորհրդներ առող ջթյան հարցերով. մազահեռացմ մոմով (էպիլյացիա).
օրթոդոնտական ծառայթյններ (օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնարավորթյններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվթյն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգնմ. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայթյններ. գյղատնտեսական,
ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան ﬖասատների դեմ պայքարի ծառայթյններ. մարդ հյսվածքների
բանկի ծառայթյններ. կենդանիների վարձյթ այգեգործական նպատակների համար.
ﬔղվափեթակների վարձյթ. կենդանիների
օգնթյամբ բժմ. բժշկական լաբորատորիաների կողﬕց տրամադրվող բժշկական վերլծթյան ծառայթյններ ախտորոշման
և բժման նպատակով. բժշկական զննմ.
խաղողագործթյան ոլորտմ ծառայթյններ. խորհրդատվթյն խաղողագործթյան
բնագավառմ. տներ այցելող բժքյրական
խնամքի ծառայթյններ. մազերը ոճավորել սարքերի վարձյթ. բյսերի աճեցմ. դիետիկ և սննդային խորհրդներ. վիրաբժական
ռոբոտների վարձյթ.
____________________
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(210) 20211327
(220) 17.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
սրտանոթային հիվանդթյնների բժման
համար. հակամակարդիչներ:
____________________

(210) 20211328
(220) 17.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ
սրտանոթային հիվանդթյնների բժման
համար. հակամակարդիչներ:
____________________

(210) 20211330
(220) 17.06.2021
(730) Սարգիզ Յազջյան, Երեւան, ՍայաթՆովա, շ. 40, բն. 11/1, AM
(540)

(511)
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
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ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. ﬔղրային ըմպելիք (ﬔղրասպիրտ,
ﬔղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211331
(220) 18.06.2021
(730) «Արեգ պլյս» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-Առինջ
մկրշ. 2, շ. 2/4, բն. 41, AM
(540)
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(210) 20211334
(220) 18.06.2021
(730) Արթր Առստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
(540)

(511)
դաս
5. դեղագործական ապրանքներ.
ներարկման
համար
նախատեսված
դեղորայքներ. դեղաﬕջոցներ մարդ համար.
դեղագործական պատրաստկներ. սննդային
հավելﬓեր.
կենսաբանորեն
ակտիվ
հավելﬓեր. դիետիկ հավելﬓեր:
____________________

(210) 20211336
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(511)
դաս 19. աղյս:
____________________

(210) 20211332
(220) 18.06.2021
(730) «Արեգ պլյս» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-Առինջ
մկրշ. 2, շ. 2/4, բն. 41, AM
(540)

(511)
դաս 19. բետոն:
____________________

(210) 20211337
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ հիպերխոլեստերոլեﬕայի բժման և
սրտանոթային համակարգի հիվանդթյնների կանխարգելման համար:
____________________

(210) 20211338
(220) 18.06.2021
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(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(210) 20211342
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211339
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(210) 20211343
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ,
մասնավորապես՝
հակամանրէային
պատրաստկներ համակարգային օգտագործման համար:
____________________

(210) 20211340
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)
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(511)
դաս
5. դեղագործական պատրաստկներ, մասնավորապես՝ բետա-բլոկլերներ
հիպերտոնիայի և քրոնիկ սրտային անբավարարթյան բժման համար:
____________________

(210) 20211344
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211341
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(210) 20211345
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________
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(210) 20211346
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս
5. դեղագործական արտադրանք,
մասնավորապես՝ բետա-բլոկերներ:
____________________

(210) 20211347
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211348
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211349
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________
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(210) 20211350
(220) 18.06.2021
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստկներ:
____________________

(210) 20211351
(220) 21.06.2021
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89,
AM
(540)

(511)
դաս
44. հասարակական բաղնիքների
ծառայթյններ հիգիենայի նպատակներով.
գեղեցկթյան
սրահների
ծառայթյններ.
վարսավիրանոցների
ծառայթյններ. առողջապահական ծառայթյններ.
ﬔրսմ. ծառայթյններ. ֆիզիոթերապիա.
մատնահարդարմ. մազերի պատվաստմ.
արոմաթերապիայի
ոլորտմ.
դաջմ.
շոգեբաղնիքների
ծառայթյններ.
արևաբժարանների
ծառայթյններ.
հանքաջրաբժական կենտրոնների ծառայթյններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայթյններ. ոչ ավանդական բժշկթյան
ոլորտմ
ծառայթյններ.
խորհրդներ
առողջթյան հարցերով. մազահեռացմ մոմով
(էպիլյացիա). պիրսինգ. դիետիկ և սննդային
խորհրդներ:
____________________

(210) 20211352
(220) 21.06.2021
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, 89, AM
(540)
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(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. սառեցրած մրգեր. չորացրած մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դաս
30. սրճ, թեյ, կակաո և սրճի
փոխարինիչներ:
____________________

(210) 20211353
(220) 21.06.2021
(730) «Մորս» ՍՊԸ, ՀՀ,
Շահսվարյան 9, բն. 6, AM
(540)

Երևան

0014,

(511)
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. 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 բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211355
(220) 22.06.2021
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(540)
(511)
դաս
25. հագստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. շապիկներ (բլզներ). կաշվե հագստ.
գոտիներ (հագստ). մորթիներ (հագստ).
ձեռնոցներ (հագստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
փողկապներ. տրիկոտաժեղեն. կարճագլպաներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. դահկների կիսակոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
ներքնազգեստ. կանացի ներքնազգեստ. մանկական կրծկալներ կտորից. կոշկեղենի ներբաններ. լողազգեստներ. զգագլպաներ.
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). պիժամաներ.
չոչաշոր. զգեստներ. շրջազգեստներ. կիսակոմբինեզոններ. բլզներ. մանտո. օդաչի
կոմբինեզոններ (հագստ). կարճաթև (T-աձև)
մայկաներ. բարձր կիպ օձիքով սվիտերներ.
տնիկաներ.
սվիտերներ.
բաճկոնակներ.
գլխանոցով
տոլստովկաներ.
տաբատներ.
լեգինսներ (շալվար). գործած գլխարկներ. բաղնիքի խալաթներ. կիսատաբատներ. պոլոյի
շապիկներ. բաճկոններ (հագստ). գոգնոցներ (հագստ). դիմակահանդեսի կոստյմներ. սնիքերներ. երկարաճիտ կոշիկներ. ﬕնչև
կոճերը հասնող կոշիկներ. պարահանդեսի
տափակ կոշիկներ. կոշկեղեն մանկիկների
համար. սանդալներ. բանդաժներ հղիների
համար (հագստ).
դաս
35. գովազդ. առցանց գովազդ
համակարգչային ցանցմ. հեռստագովազդ.
գովազդի տարածմ. գովազդային նյթերի
տարածմ (թռցիկներ, ծանցատետրեր,
տպագիր արտադրանք, նմշներ). նմշների
տարածմ. գովազդի տարածմ փոստով.
գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ. տարածքների վարձակալմ գովազդի
տեղադրման համար. գովազդային նյթերի
նորացմ. գովազդային տեքստերի հրատարակմ.
օգնթյն
գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. օգնթյն առևտրային կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների
կառավարման
հարցերմ.
գործարարթյան կառավարմ. առևտրային
վարչարարթյն. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման
հարցերով. ապրանքների և ծառայթյնների
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լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց համար. կոնյնկտրային
(իրավիճակի,
իրադրթյան)
հետազոտթյններ. հայտարարթյնների
փակցնմ. ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. առևտրային տեղեկատվթյան գործակալթյնների
ծառայթյններ. գրասենյակային ծառայթյններ. ենթակապալառի ծառայթյններ
(առևտրային (կոﬔրցիոն) օգնթյն). մարքեթինգ (շկայավարմ). խորհրդատվթյն
մարքեթինգի (շկայավարման) հարցերով.
շկայագիտական (մարքեթինգային) հետազոտթյններ և շկայի սﬓասիրթյն.
առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ. գործարար նախագծերի սﬓասիրթյն. առևտրային խորհրդատվթյն
և առևտրային գործարար խորհրդատվթյն. խորհրդատվթյն առևտրի կազմակերպման և վաճառքի վերաբերյալ հարցերով.
խորհրդատվթյն վաճառքի եղանակների
և վաճառքի ծրագրերի հարցերով. ապրանքների ցցադրմ. հասարակական կարծիքի
հետազոտմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. գնման պատվերների մշակման
գործընթացների կառավարմ. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվթյան և խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և ծառայթյնների ընտրթյան հարցմ. սպառողների
հավատարմթյան, պագևների և առաջխաղացման ծրագրերի կառավարմ. վաճառքի
օժանդակթյն երրորդ անձանց համար.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով.
առցանց մանրածախ վաճառքի ծառայթյններ հագստի, ներքնազգեստի, կանացի ներքնազգեստի, գոտիների, շարֆերի, կաշնեների,
վզնոցների, ձեռնոցների, կոշիկների, գործած գլխարկների, գլխարկների, դիմակների և
դիմակահանդեսի կոստյﬓերի, թանկարժեք
իրերի, զարդերի, թանկարժեք քարերի, զարդատփերի, պայսակների, կանացի պայսակների, թիկնապայսակների, ճամպրկների,
ճամփորդական
կաշվե
հավաքակազﬔրի
(կաշեգալանտերեա), կոսﬔտիկայի, կոսﬔտիկական ﬕջոցների, դիմահարդարանքի
ﬕջոցների, ժամացյցների, մազերի համար
ﬕջոցների,
հերակալների,
խաղալիքների,
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խաղերի, փափկ խաղալիքների, տիկնիկների,
երեխաների խնամքի իրերի, անկողն սպիտակեղենի, տնային տնտեսթյան սպիտակեղենի,
լողանալ սպիտակեղենի, սեղանի սպիտակեղենի,
ճամփորդական
ծածկոցաշալերի,
նորածինների համար քնապարկերի, վերմակների, ծածկոցների, վարագյրների, կահյքի
համար պաստառապատման գործվածքների,
օպտիկական իրերի և ակնոցների (օպտիկա)
համար. ցցահանդեսների կազմակերպմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ
առևտրային նպատակներով. գովազդային ֆիլﬔրի արտադրթյն. մոդելային ստդիայի
ծառայթյններ գովազդային կամ վաճառքի
օժանդակման նպատակներով. երաշխավորների որոնմ. ցցափեղկերի ձևավորմ։
____________________

(210) 20211356
(220) 22.06.2021
(730) ԲՆՇԱ, FR
(540)

(511)
դաս
18. թիկնապայսակներ. կանացի
պայսակներ. ղեպայսակներ. պայսակներ գրքերի համար. սին գցվող պայսակներ. պայսակներ հշանվերների համար.
դպրոցական պայսակներ. տրիստական
պայսակներ. մարզասրահի պայսակներ.
լողափի պայսակներ. սպորտային պայսակներ. գլանաձև պայսակներ. անվավոր
տնտեսական պայսակներ. կանացի քսակներ. ճամփորդական կաշվե հավաքակազﬔր
(կաշեգալանտերեա).
ճամպրկներ.
ճամփորդական սնդկներ. ճամփորդական
սնդկներ (ղեբեռի). տափակ ճամպրկներ. լանջակապեր երեխաներ կրել համար.
դրամապանակներ. քսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. թղթապայսակներ (կաշեգալանտերեա). հովանոցներ. գոտկատեղի
պայսակներ. կաշվից արկղեր. բանալիների
պատյաններ.
դաս 24. գործվածքներ. պաստառապատման գործվածքներ կահյքի համար. լողանալ
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սպիտակեղեն, բացառթյամբ հագստի. բաղնիքի սրբիչներ և լոգանքի սրբիչներ. անկողն
սպիտակեղեն. սավաններ. բարձերեսներ. ներքնակին հարմարեցված սավաններ, օրինակ՝
առաձգական ժապավենով. վերմակասավաններ. ներքնակերեսներ, պատյաններ բարձերի
և բազմոցի բարձերի համար. վերմակներ, ծածկոցներ. անկողն ծածկոցներ. աղվափետրից վերմակներ, ծածկոցներ. վարագյրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
սպիտակեղեն տնային տնտեսթյան համար,
այն է՝ կտորից սփռոցներ, սպասքի տակ դրվող
դրոցներ և անձեռոցիկներ. մոմլաթե սփռոցներ.
վարագյրների կապեր մանածագործվածքից. սրբիչներ մանածագործվածքից. լողափի սրբիչներ. քնապարկեր. ճամփորդական
ծածկոցաշալեր. թաշկինակներ մանածագործվածքից. պիտակներ մանածագործական նյթերից. բաններներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. չիթ. մանածագործվածքից
դրոշակներ. վարագյրներ մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. մանկական մահճակալների ծածկարաններ. անկողն ծածկոցներ
մանածագործվածքից. վերմակներ մանկիկների
համար. մանկական երեսսրբիչներ մանածագործվածքից. մանածագործվածքից սրբիչներ
աﬔրիկյան ֆտբոլի թիﬔրի լոգոտիպներով.
սպասքի տակ դրվող վինիլից դրոցներ. սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից դրոցներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
դրոշներ.
դաս
25. հագստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. շապիկներ (բլզներ). կաշվե հագստ.
գոտիներ (հագստ). մորթիներ (հագստ).
ձեռնոցներ (հագստ). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
փողկապներ. տրիկոտաժեղեն. կարճագլպաներ. տնային կոշիկներ. լողափի կոշիկ. դահկների կիսակոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
ներքնազգեստ. կանացի ներքնազգեստ. մանկական կրծկալներ կտորից. կոշկեղենի ներբաններ. լողազգեստներ. զգագլպաներ.
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). պիժամաներ.
չոչաշոր. խալաթներ. շրջազգեստներ. սարաֆաններ. կոմբինեզոններ (հագստ). մանտո.
ձﬔռային կոստյﬓեր. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. բարձր կիպ օձիքով սվիտերներ. տնիկաներ. բլզներ. սվիտերներ, պլովերներ.
բաճկոնակներ. գլխանոցով տոպեր. տաբատ-
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ներ. լեգինսներ (շալվար). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. բաղնիքի խալաթներ. կիսատաբատներ. պոլոյի շապիկներ. բաճկոններ
(հագստ). գոգնոցներ (հագստ). կոստյմներ. սնիքերներ. փափկ մարզակոշիկներ.
երկարաճիտ կոշիկներ. կտորից գործված
կոշիկներ մանկիկների համար. առանց ամրակապի թեթև կոշիկներ. ոտքի կոճի ամրակապով պարահանդեսի կոշիկներ. սանդալներ.
բանդաժներ հղիների համար (հագստ)։
____________________

(210) 20211357
(220) 22.06.2021
(730)
«Պապիկյան
առողջապահական
արտադրանք» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Կենտրոն,
Հյսիսային պող. 8, բն. 22, AM
(540)

(511)
դաս 3. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ մաշկը խնաﬔլ համար.
մաքրող ﬕջոցներ անձնական հիգիենայի
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ.
դաս 5. ախտահանիչ ﬕջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար. ախտահանիչ ﬕջոցներ.
ախտահանող օճառներ:
____________________

(210) 20211359
(220) 22.06.2021
(730) «Դելլ Արմ Ֆարմա»
Ներսիսյան 10/2, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 35. դեղատների կողﬕց մատցվող
մանրածախ և ﬔծածախ առևտր:
____________________
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(210) 20211361
(220) 22.06.2021
(730) Հանքք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., KR
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիﬖերի պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգել համար. հեծանիﬖերի անվախցեր.
մոտոցիկլետների անվախցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի համար.
բեռնացանցեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. օդաճնշական դողեր. գործիքների և
պիտյքների հավաքակազﬔր դողերի օդախցիկների նորոգման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անվահեցեր. թամբերի
պատյաններ հեծանիﬖերի համար. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների համար.
անվտանգթյան գոտիներ տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների համար. արգելակային սեգﬔնտներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ﬔղﬕչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ
դահկների համար. անվադողերի բթակներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների
անիﬖերի համար. պահպանաշերտեր անվադողերը վերականգնել համար. թրթրներ
(թրթրային ժապավեններ) տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. անխց դողեր հեծանիվների համար. անխց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ. դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի համար:
____________________

(210) 20211362
(220) 22.06.2021
(730) Հանքք Թայր ընդ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ.,
KR
(540)
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(511)
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծանիվների դողեր. դողածածկաններ օդաճնշական
դողերի համար. անիﬖերի պատյաններ. դողեր
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները
նորոգել համար. հեծանիﬖերի անվախցեր.
մոտոցիկլետների անվախցեր. օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ
տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի համար.
բեռնացանցեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. օդաճնշական դողեր. գործիքների և
պիտյքների հավաքակազﬔր դողերի օդախցիկների նորոգման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անվահեցեր. թամբերի
պատյաններ հեծանիﬖերի համար. թամբերի
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. անվտանգթյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների համար. արգելակային սեգﬔնտներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ﬔղﬕչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ
դահկների համար. անվադողերի բթակներ.
դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների
անիﬖերի համար. պահպանաշերտեր անվադողերը վերականգնել համար. թրթրներ
(թրթրային ժապավեններ) տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. անխց դողեր հեծանիվների համար. անխց դողեր մոտոցիկլետների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների դողերի
փականներ. դողեր տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի համար:
____________________

(210) 20211364
(220) 23.06.2021
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ.
43, AM
(540)

133
133

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(511)
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. 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
բնահյթեր
(էսենցիաներ).
սպիրտային
լծամզքներ.
ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
բացի
գարեջրից.
մրգեր
պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք).
բայցզյ (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
____________________

(210) 20211370
(220) 24.06.2021
(730) «Ամատ Սոլյշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Ծարավ Աղբյրի փ., տն 105/8, AM
(540)

(511)
դաս
42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և դրանց հետ կապված
հետազոտթյններ և մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓերի. արդյնաբերական
հետազոտթյնների և արդյնաբերական
դիզայնի ծառայթյններ. որակի հսկողթյան
և նյնականացման ծառայթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծմ և մշակմ:
____________________
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(210) 20211371
(220) 24.06.2021
(730) Բեյջինգ Մասքքինգ Թեքնոլոջի Դեվելոփﬔնթ Քո., Լթդ., CN
(540)

(511)
դաս
34. ծխախոտատփեր. լցկիներ.
ծխամորճեր. ծխախոտ. ծխամորճերը մաքրել
հարմարանքներ. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղկ լծյթներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. սիգարետների ծայրապանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. կլանող թղթ
ծխամորճերի համար.
դաս 35. գովազդ. մանրածախ վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցցադրմ
բոլոր լրատվաﬕջոցներով. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման
հարցերմ.
ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. ապրանքներ և ծառայթյններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրմ. մարքեթինգ (շկայավարմ). վաճառքի օժանդակթյն
երրորդ
անձանց
համար.
մատակարարման ծառայթյններ երրորդ
անձանց համար (ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ).
երաշխավորների
որոնմ.
ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցմ. ցցափեղկերի ձևավորմ. տվյալներ գործարարական
գործառնթյնների մասին. ապրանքների և
ծառայթյնների լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց
համար. վաճառքի ցցադրափեղկերի (ստենդների) վարձյթ. շկայագիտական (մարքեթինգային) հետազոտթյններ. առևտրային
տեղեկատվթյան
գործակալթյնների
ծառայթյններ. ենթակապալառի ծառայթյններ (առևտրային (կոﬔրցիոն) օգնթյն).
տեղեկատվական ցանկի կազմմ առևտրային
կամ գովազդային նպատակներով. տվյալների
էլեկտրոնային հիﬓապաշարներմ տվյալների
նորացմ և պահմ։
____________________
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(210) 20211372
(220) 24.06.2021
(730) «Գևորգյանս ﬔդիքլ սթոր» ՍՊԸ, ՀՀ,
Երևան, Առնո Բաբաջանյան 117, բն. 10, AM
(540)

(511)
դաս
10. որովայնային գոտիներ. ենթաորովայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալներ.
բժշկական
ներքնակներ
ծննդաբերթյան համար. լսողական ապարատներ թյլ լսողթյն նեցողների համար.
լսափողակներ. վիրաբժական սեղﬕչներ.
բժշկական ասեղներ. ասեղներ կարեր դնել
համար. արգանդային (հեշտոցային) օղակներ.
տաք օդի թերապևտիկ ապարատներ. տաք օդի
թրթռիչներ բժշկական նպատակների համար.
տակը դնել մոմլաթներ հիվանդանոցային
մահճակալների համար. սավաններ անպահթյամբ տառապողների համար. փողաձողեր
(կաթետերներ). ռադիմային խողովակներ
բժշկական նպատակների համար. մանկական
ատաﬓաօղակներ. ոսկրաբժական վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբժական սևեռաթիթեղներ. ձգն (էլաստիկ) կալանդներ.
գալվանական գոտիներ բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատներ
բժշկական նպատակների համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակադիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անասնաբյժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբժական դանակներ. հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպատակների
համար.
վիրաբժական
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր պատգարակներ
հիվանդների
համար.
պատգարակներ հիվանդների համար. ոսկրաբժական իրեր. կալանդներ ճողվածքների
համար. կոշիկների սպինատորներ (վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյլներ (փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակների
համար. հարմարանքներ մարﬓի խոռոչները
լվանալ համար. գոտիներ բժշկական նպատակների համար. կալանդներ հղիների համար.
ոսկրաբժական գոտիներ. ատաﬓաբյժի
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բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական
նպատակների համար. ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական ատաﬓեր. վիրաբժական
սպնգներ. վիրաբժական ապարատրա և
գործիքներ. պայսակներ բժշկական գործիքների հավաքածներով. վիրաբժական թելեր.
ապարատրա անզգայացման համար. վիրաբժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական
ճնշակներ (վիրաբժական). ճնշակներ (վիրաբժական). կաթոցիչներ բժշկական նպատակների համար. հարմարանքներ կոշտկները
կտրել համար. կոսﬔտիկական ﬔրսման
սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպատակների
համար. վիրաբժական կտրող գործիքներ.
ինկբատորներ բժշկական նպատակների
համար. գդալներ դեղ ընդնել համար.
քերակներ լեզն մաքրել համար. ականջի
նելյակներ. ատաﬓաբժական շաղափներ.
ատաﬓաբժական ապարատրա և գործիքներ. բյթեր ատաﬓերի պրոթեզավորման
համար. ատաﬕ պրոթեզներ. նշտարներ.
ատաﬓաբժական հայելիներ. մատակալներ
բժշկական նպատակների համար. ներարկիչներ ներարկﬓերի 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. ապարատրա արյան
անալիզների համար. բազկաթոռներ բժշկական կամ ատաﬓաբժական նպատակների
համար. պղպջակային կաթոցիչներ բժշկական
նպատակների
համար.
մանկաբարձական
աքցաններ. ապարատրա գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ ﬔրսման համար.
գաստրոսկոպներ
(ստամոքսադիտակներ).
բժշկական սառցապարկեր. արյնաչափիչներ.
ջրային մահճակալներ բժշկական նպատակների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկﬓերի համար. որովայնային բարձիկներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնթյան դեմ. րոլոգիական
(ﬕզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսֆլյատորներ. հոգնաներ. լտրամանշակա-
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գյն լամպեր բժշկական նպատակների համար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակների համար. գոլորշիարարներ բժշկական
նպատակների համար. ﬕզաընդնիչ անոթներ. ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման
դիմկալներ. ﬔրսման սարքեր. բժշկական սարքեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ. բժշկական
գործիքների
պիտոյատփեր
(ճամպրկներ). վերջավորթյնների պրոթեզներ. վիրաբժական հայելիներ. հատկ
կահյք բժշկական նպատակների համար.
մանկաբարձական
գործիքներ.
գոտիներ
պորտի համար. ակնաչափներ. սարքեր զարկերակի չափման համար. ակնադիտակներ. լսողական օրգանները պաշտպանող ﬕջոցներ.
արհեստական մաշկ վիրաբժական նպատակների համար. հենակների (անթացպերի) ծայրապանակներ.
դեղահաբերը
ներածել
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 բժման համար. վերակենդանացման ապարատրա. ռենտգենյան խողովակներ
բժշկական նպատակների համար. հարմարանքներ ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանվել
համար.
շնչադիմակներ
արհեստական շնչառթյան համար. ապարատրա արհեստական շնչառթյան համար.
սղոցներ
վիրաբժական
նպատակների
համար. կրծքի պրոթեզներ. արգանդային
ներարկիչներ. հեշտոցային սրսկիչներ. լսափողակներ. ծծակներ երեխաների համար. հենարաններ
տափակաթաթթյան
դեպքմ
օգտագործել համար. ապարատրա խլթյնը բժել համար. պահող վիրակապեր.
կարեր դնել նյթեր. վիրահատական սեղաններ. հերյններ. ﬕզկային զոնդեր (զննաձողեր). ﬕզկային ներարկիչներ. բժշկական
բանկաներ. անասնաբժական սարքեր և գործիքներ. թրթռական ապարատներ մահճակալների
համար.
թրթռաﬔրսիչներ.
աչքի
պրոթեզներ. օդակախթային սարքեր բժշկա-
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կան նպատակների համար. փչովի բարձեր
բժշկական նպատակների համար. փչովի բարձիկներ բժշկական նպատակների համար.
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար. վիրաբժական առաձգական
գլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ
օգտագործվող ձգն (էլաստիկ) երկար գլպաներ. հենակներ (անթացպեր). ծծակով շշերի
կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի
համար. ոսկրահարդար ﬕջատակեր. մանրէազերծված վիրաբժական սավաններ. հատկ
բժշկական նպատակների համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկտրոդներ բժշկական
նպատակների համար. էլեկտրական գոտիներ
բժշկական նպատակների համար. ապարատրա ֆիզիկական վարժթյնների համար
բժշկական նպատակներով. ինկբատորներ
նորածինների համար. հարմարանքներ մարﬓի
խոռոչները մաքրել համար. ատաﬓաբժական էլեկտրական ապարատրա. ապարատրա բժշկական անալիզների համար.
լտրամանշակագյն 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. վիրաբժական ծնկակալներ.
ոսպնյակներ (ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման
համար.
պառկելախոցերի
առաջացմը կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ
ապարատրա.
շնչաչափներ
(բժշկական գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար. ասեղներ ասեղնաբժթյան
համար.
հատկ
հագստ
վիրահատական սենյակների համար. ախտորոշման ապարատներ բժշկական նպատակների
համար. գործիքներ էլեկտրաասեղնաբժթյան համար. սրտախթանիչներ. բժվող
հիվանդներին բարձրացնել ամբարձիչներ.
դիմկալներ բժշկական անձնակազﬕ համար.
ոսկրաբժական գիպսի կապեր. վիրաբժական սավաններ. վիրաբժական ներպատվաստիչներ
արհեստական
նյթերից.
ջերմաճնշակներ առաջին օգնթյան համար.
գիշերանոթների նստոցներ. սրտի դեֆիբրիլյա-
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տորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարային ղղորդիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ սարքեր.
բժշկթյան ﬔջ օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատկ տարողթյններ բժշկական
թափոնների համար. լանջագոտի (պահող
կալանդ). պարկիկներ հեշտոցային ցնցղման
համար. էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ).
ﬕկրոողորկման ապարատներ մաշկի համար.
մարﬓի ֆնկցիոնալ խանգարﬓերը վերականգնել համար ապարատրա բժշկական
նպատակներով.
ստենտներ.
ականջի
վիրախծծներ (ականջը պաշտպանել հարմարանքներ). ջերմաստիճանի կպչն ցցասարքեր բժշկական նպատակների համար.
հենասայլակներ սահմանափակ հնարավորթյններ նեցող անձանց համար. տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով օգտագործել
համար. կորյակային ցանը բժել սարքեր.
սանրեր ոջիլների դեմ. քառակսի հենարանով
ձեռնափայտեր
բժշկական
նպատակների
համար. ներդիտակ խցիկներ բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրեսիոն) հագստ.
սեքս-խաղալիքներ. ղեղի էլեկտրախթանիչներ. ներդրվող ﬕջոցներ դեղերը մաշկի տակ
ներարկել համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման համար. բժշկական
մածկաթիակներ. ասպիրատորներ քթի համար.
պաշտպանիչ ատաﬓակալներ ատաﬓաբժական նպատակների համար. դաշտանային
թասակիկներ. շնչառական դիմակներ արհեստական շնչառթյան համար. օրթոդոնտիկ
ռետինե կապեր. վերլծիչներ մանրէների նյնականացման համար բժշկական նպատակներով.
ապարատներ
ԴՆԹ
և
ՌՆԹ
հետազոտթյնների համար բժշկական նպատակներով. ցողնային բջիջների վերականգնման ապարատներ բժշկական նպատակներով.
մարﬓի ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարﬓի
կազմթյնը հսկող-չափող սարքեր. ոտքերի
մատների բաժանիչներ ոսկրաբժական նպատակների համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ.
հակառևմատիկ
օղակներ.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. վիրաբժական ռոբոտներ. ծծակներ
մանկներին կերակրել համար. ապարանջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի
անվավոր սայլակներ. ջրածնային ինհալյատոր-
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ներ (ներշնչակներ). մագնիսա-ռեզոնանսային
տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, բժշկական նպատակների համար. մահճակալների
փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների
համար. սառեցնող սպեղանալաթեր բժշկական
նպատակների համար. սառեցնող բարձիկներ
առաջին օգնթյան համար. ձեռքի շարժական
ﬕզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական նպատակների համար. ռոբոտային էքզոկմախքների
կոստյﬓեր բժշկական նպատակներով օգտագործել համար. ակպրեսրային 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 գլյկոզան չափող
գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական
նպատակների համար. արհեստական նյթերից պատրաստված ոսկրային լցանյթեր.
ինհալատորների (ներշնչակների) խցիկներ.
բժշկական զննման համար սեղաններ. նանոռոբոտներ բժշկական նպատակների համար.
կինեզիոլոգիայի ժապավեններ. բժշկական
սառեցնող սարքեր ջերմահարվածը բժել
համար. թերապևտիկ հիպոթերﬕայմ օգտագործել համար նախատեսված բժշկական
սառեցնող սարքեր. հաբեր կտրող գործիքներ.
հիգիենիկ դիմակներ բժշկական նպատակների
համար. ԼԱԴ դիմակներ թերապևտիկ նպատակների համար.
դաս
25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագստ ավտոմոբիլիստների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գլպաներ. գլպաների
կրկնակրնկներ. բերետներ. բլզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալներ. քղերով կիսակոշիկներ. հագստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
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(հագստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ (հագստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ պլովերներ. շրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագլպաներ. կապեր կարճագլպաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. ﬕջատակեր. շապիկներ (բլզներ). պլաստրոններ.
հագստ. բոլորագլխարկներ. ﬔտաղե եզրակ
կոշիկների համար. մորթիներ (հագստ).
հանովի օձիքներ. զգագլպաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահկների համար. կոմբինեզոններ (հագստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ). կոստյﬓեր. պատրաստի
հագստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագստ). փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագստ հեծանվորդների համար.
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագստ). պատրաստի աստառներ (հագստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագստ. ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բտսեր (ֆտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագստ). սեղﬕրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկմ է պարանոցը և սերը. մարﬓամարզական կոշիկներ.
մանտո. անջրանցիկ հագստ. սռնապաններ
(գամաշներ՝ տաք գլպաներ կոճերից ﬕնչև
ծնկները). հագստ ջերսիից. շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագստ).
մֆտաներ (հագստ). օրարի (եկեղեցական
հագստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խյրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգղով վերարկ (թիկնոցներ). մշտակներ.
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. գրպաններ
հագստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկներ. կոշիկների
կրնկատակեր. պատմճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագստ). բաճկոններ
(հագստ). թղթե հագստ. քողեր (հագստ).
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լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրնկներ.
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր բտսերի
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագստ մարմնամարզիկների համար. հագստ արհեստական կաշվից. կաշվե հագստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյﬓեր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագստ). դիմակներ
քնել համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյդոյի համազգեստ. մարﬓամարզական կիպ
նստող զգեստ. Կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյթեր պարնակող հագստ. ասեղնագործ հագստ. կոշիկի
կրնկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային հագստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագստ. գլխաշորեր. կպչն կրծկալներ.
դաս
35. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. տվյալներ գործարարական
գործառնթյնների
մասին.
հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ. առևտրային տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ.
ինքնարժեքի վերլծթյն. գովազդային նյթերի տարածմ. լսապատճենահանման
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ծառայթյններ. աշխատանքի վարձել գործակալթյնների ծառայթյններ. գրասենյակային սարքերի և ապարատների վարձյթ.
հաշվապահական գրքերի վարմ. հաշվետվթյնների կազմմ հաշիﬖերի վերաբերյալ.
առևտրային ադիտ. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման և կառավարման
հարցերով.
խորհրդատվթյն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարել
հարցերով. խորհրդատվթյն գործարարթյան կառավարման հարցերով. ﬔքենագրման
ծառայթյններ. ապրանքների ցցադրմ.
օգնթյն առևտրային կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների կառավարման հարցերմ. գովազդային նյթերի նորացմ.
գործարարթյան արդյնավետթյան փորձաքննական ծառայթյններ. աճրդային
վաճառք. շկայի սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ. հետազոտթյններ գործարարթյան ասպարեզմ.
գովազդային նյթերի վարձյթ. խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման
հարցերով. գովազդային տեքստերի հրատարակմ. գովազդ. կոնյնկտրային (իրավիճակի, իրադրթյան) հետազոտթյններ.
ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների
բնագավառմ.
սղագրական
ծառայթյններ. հեռստագովազդ. հաղորդագրթյնների գրառմ (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցցափեղկերի ձևավորմ.
գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ. գործարարթյան կառավարման
խորհրդատվական ծառայթյններ. մանեկենների ծառայթյններ ապրանքները գովազդել կամ խրախսել համար. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. տնտեսական
կանխատեսմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվթյան
տրամադրմ. հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. ձեռնարկթյնները տեղափոխել հետ կապված վարչական ծառայթյններ.
տարածքների վարձակալմ գովազդի տեղադր-
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ման համար. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
անձանց համար. քարտղարական ծառայթյններ. հարկային հայտարարագրերի կազմմ. հեռախոսազանգերին պատասխանել
ծառայթյններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակմ. լրագրերի բաժանորդագրթյան կազմակերպմ երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյրանոցային գործնեթյան կառավարմ. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարմ. տեղեկատվթյան հավաքմ տվյալների համակարգչային հիﬓապաշարներմ. տեղեկատվթյան
կանոնակարգմ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներմ. առևտրական տոնավաճառների կազմակերպմ. լսապատճենահանող սարքավորման վարձյթ. ինտերակտիվ
գովազդ համակարգչային ցանցմ. մատակարարման ծառայթյններ երրորդ անձանց
համար (ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ
երրորդ անձանց համար. գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ. մամլի տեսթյն.
առևտրի ավտոմատների վարձյթ. հոգեբանական տեստավորմ աշխատողներ ընտրելիս.
հաﬔմատման ծառայթյններ. մանրածախ
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սպառողներին
առևտրային տեղեկատվթյան և խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և ծառայթյնների
ընտրթյան
հարցմ.
հեռահաղորդակցական
ծառայթյնների
բաժանորդագրմ երրորդ անձանց համար.
գնման պատվերների մշակման գործընթացների կառավարմ. ապրանքների և ծառայթյնների
լիցենզիաների
առևտրային
(կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ անձանց
համար. ենթակապալառի ծառայթյններ
(առևտրային (կոﬔրցիոն) օգնթյն). հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրմ. գովազդային տեքստերի խմբագրմ. վիճակագրական
տվյալների հավաքմ և տրամադրմ. գովազդի
մանրակերտմ. երաշխավորների որոնմ.
նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ
գովազդային նպատակներով. գովազդային
ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարզիկների գործնեթյան
կառավարմ.
մարքեթինգ
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(շկայավարմ).
հեռստամարքեթինգի
ծառայթյններ. դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.
վաճառքի ցցադրափեղկերի (ստենդների)
վարձյթ. տեղեկատվթյան տրամադրմ
գործարար և առևտրային հարաբերթյնների
ոլորտներմ. վաճառքի օժանդակման համար
որոնման համակարգի օպտիմալացմ. վեբկայքերի երթևեկի օպտիմալացմ. գովազդային ծառայթյններ «վճարել ﬔկ կտտոցով».
առևտրային ﬕջնորդային ծառայթյններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործնեթյան կառավարմ. առևտրային գործարքների համաձայնեցմ և կնքմ երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիﬓապաշարներմ տվյալների նորացմ և պահմ.
շինարարական նախագծերի համար առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ.
գործարար տեղեկատվթյան տրամադրմ
վեբ-կայքերի ﬕջոցով. ապրանքներ և ծառայթյններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրմ. գովազդային հասկացթյնների մշակմ. արտաքին
վարչական կառավարմ ընկերթյնների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել ծառայթյններ. ծախսերը փոխհատցող ծրագրերի առևտրային (կոﬔրցիոն)
կառավարմ երրորդ անձանց համար. գովազդային վահանակների վարձյթ. կենսագրական տվյալների գրմ այլ անձանց համար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավարմ. հանդիպﬓերը ծրագրել ծառայթյններ
(գրասենյակային
գործառյթներ).
հանդիպﬓերի մասին հիշեցնել ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի
կառավարմ. գովազդային սցենարների տեքստերի կազմմ. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրթյնների գրանցմ. գրանցամատյանների տեղեկատվթյան թարմացմ և
պահմ. տեղեկատվական ցանկի կազմմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող ձեռնարկատերերի
ընտրթյան հարցմ բիզնես-ծառայթյն-
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ներ.
հեռստախանթների
ծրագրերի
արտադրթյն. հասարակթյան հետ հաղորդակցման
ռազմավարթյան
վերաբերյալ
խորհրդատվթյն.
խորհրդատվթյն
գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցմ երրորդ անձանց համար.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ.
մրցակցային հետախզական ծառայթյններ. շկայի հետախզական ծառայթյններ.
ֆինանսական
ադիտ.
թվային
երաժշտթյան ներբեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ. հնչյնային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայթյններ. նախապես գրառված երաժշտթյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ.
դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և բժշկական պարագաների ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ (շկայավարմ). գործարարթյան
ժամանակավոր
կառավարմ.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
ﬕջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժանդակթյն մրցյթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շկայավարմ)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներմ.
լրատվաﬕջոցների
հետ
կապերի
ծառայթյններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցթյան ծառայթյններ. գրասենյակային սարքավորﬓերի վարձյթ համատեղ
աշխատանքային
պայմաններմ.
առևտրային լոբբիստական ծառայթյններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրմ
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
հեռախոսային
կոմտատորի
ծառայթյններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայթյններ. սպառողի պրոֆիլավորմ առևտրային կամ մարքեթինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայթյններ
բժշկական
ղղորդման
համար:
____________________
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(210) 20211375
(220) 24.06.2021
(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. ծխել պիտյքներ:
____________________

(210) 20211376
(220) 24.06.2021
(730) Ռիսեն Էներջի Քո., Լթդ., CN
(540)

(511)
դաս 35. ապրանքներ և ծառայթյններ
գնողների և վաճառողների համար առցանց
վաճառատեղի
տրամադրմ.
մարքեթինգ
(շկայավարմ). խորհրդատվթյն գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան
վերաբերյալ.
ձեռնարկթյնները
տեղափոխել
հետ
կապված
վարչական
ծառայթյններ. մատակարարման ծառայթյններ
երրորդ
անձանց
համար
(ապրանքների գնմ և ձեռնարկատերերին
ապրանքներով
ապահովմ).
վաճառքի
ցցադրափեղկերի (ստենդների) վարձյթ.
գովազդային հասկացթյնների մշակմ.
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գործարար
տեղեկատվթյան
տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով. գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցմ
երրորդ
անձանց համար. գրասենյակային սարքերի և
ապարատների վարձյթ. խորհրդատվթյն
գործարարթյան կառավարման հարցերով.
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով.
ցցահանդեսների
կազմակերպմ
առևտրային
կամ
գովազդային
նպատակներով. խորհրդատվթյն աշխատակիցների
անձնակազմը
կառավարել
հարցերով. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
անձանց համար. ներմծման-արտահանման
գործակալթյնների
ծառայթյններ.
խորհրդատվթյն գործարարթյան կազմակերպման հարցերով. օգնթյն գործարարթյան կառավարման հարցերմ. գովազդ։
____________________

(210) 20211377
(220) 24.06.2021
(730) «Զարտ» ՍՊԸ, Երևան, Թմանյան 40,
բն. 51, AM
(540)

(511)
դաս 29. կոմպոտներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրթյններ
ըմպելիքներ
պատրաստել
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյթեր
ըմպելիքներ
պատրաստել
համար.
մրգահյթեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________
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(210) 20211378
(220) 24.06.2021
(730) «Լոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM
(540)
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մարզական և մշակթային ﬕջոցառﬓերի
կազմակերպմ:
____________________

(210) 20210829
(220) 19.04.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոլանդ Օհանյան,
Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Անդրանիկի
116, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս
35. գովազդ. գործարարթյան
կառավարմ.
կազմակերպմ.
վարչարարթյն. գրասենյակային ծառայթյններ.
դաս
41. կրթթյն. սﬓական
գործընթացի ապահովմ. զվարճթյններ.
մարզական և մշակթային ﬕջոցառﬓերի
կազմակերպմ:
____________________

(511)
դաս 35. գարեջրի և գարեջրի խորտիկների
առևտրի ծառայթյններ:
____________________

(210) 20210947
(220) 03.05.2021
(730) Նյքլ Բրավրզ Քոմփանի Լիﬕթիդ, JO
(540)

(210) 20211379
(220) 24.06.2021
(730) «Լոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործարարթյան կառավարմ. կազմակերպմ. վարչարարթյն.
գրասենյակային ծառայթյններ.
դաս 41. կրթթյն. սﬓական գործընթացի
ապահովմ.
զվարճթյններ.

(511)
դաս 3. հղկապաստառ. հղկաթղթ.
սափրվել լոսյոններ. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշ հեռացման համար.
օճառներ քրտնել դեմ. արդզարդի ﬕջոցներ
քրտնել դեմ (արդզարդի պարագաներ).
կոսﬔտիկական պատրաստկներ լոգանքի
համար. պատրաստկներ լվացքի համար.
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստկներ չոր մաքրման
համար. լվացող ﬕջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրել համար. կենցաղային
քիﬕական գնաբացող նյթեր սպիտակեղենի
համար. բամբակե տամպոններ կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
կոսﬔտիկական
կրեﬓեր. ատաﬓափոշիներ.
հոտազերծող
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օճառներ. լվացող ﬕջոցներ, բացառթյամբ
արդյնաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների (Detergents other
than for use in manufacturing operations and for
medical purposes). մաքրող ﬕջոցներ անձնական
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ
հոտազերծիչներ.
պատրաստկներ
չոր
մաքրման համար. պատրաստկներ լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնել
համար.
օսլա
սպիտակեղենին
փայլ
հաղորդել
համար. սպիտակեցնող պատրաստկներ
լվացքի համար. պատրաստկներ լվացքը
թրջել համար. Լվացքի մոմ (Laundry wax).
կոսﬔտիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. յղեր, որոնք ծառայմ են
որպես մաքրող ﬕջոցներ. պարֆյﬔրիային
արտադրանք
(Perfumery).
լծյթներ
մաքրել համար. շամպններ. օճառներ.
դիմապակիները մաքրել հեղկներ:
____________________

(210) 20211249
(220) 07.06.2021
(730) «Յքոմ» ՓԲԸ, ՀՀ, Երևան, Սրբ
Գր. Լսավորիչ 9, «Երևան պլազա» բիզնես
կենտրոն, AM
(540)
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(540)

(511)
դաս 16. զգարանի թղթ:
____________________

(210) 20211321
(220) 17.06.2021
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ, Տավշի
մարզ, ք.Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի 66, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջր. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. լիմոնադներ.
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջր. զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
____________________

(210) 20211354
(220) 22.06.2021
(730) Վահե Արﬔնի Մովսեսյան,
Արզմանյան 30, բն. 12, AM
(540)

Երևան,

(511)
դաս 16. ամսագրեր (պարբերական):
____________________

(210) 20211284
(220) 10.06.2021
(730) «Ստգնա» ՍՊԸ, Երևան 0051, Հ. Էﬕնի
131/1, AM

(511)
դաս
43.
արագ
սննդի
ծառայթյններ:
____________________

կետի

143
143

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(210) 20211333
(220) 18.06.2021
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լավրենտ
Հակոբջանյան
Պարգևի,
Վայոց
Ձոր,
Աղաﬖաձոր փող. 28, տն 4, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20211365
(220) 23.06.2021
(730) «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ,
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM
(540)

(511)
դաս 43. հյրանոցային ծառայթյն:
____________________

(210) 20211383
(220) 25.06.2021
(730) Սոսիետե դը Պրոդյի Նեստլե Ս.Ա., CH
(540)
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(511)
դաս 30. պաղպաղակ. ջրային սառյց.
սորբեթ. սառցե սառնաշաքարներ. սառեցրած
հրշակեղեն.
սառեցրած
հրշակեղեն
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով.
փափկ պաղպաղակ. սառեցրած աղանդեր.
սառեցրած յոգրտներ. կապակցող նյթեր
և խառնրդներ պաղպաղակ և /կամ ջրային
սառյց և /կամ սառցե սառնաշաքարներ և /
կամ սորբենթ և/կամ սառեցրած հրշակեղեն և
/կամ սառեցրած հրշակեղեն քաղցր խմորից,
առավելապես խորիզով և /կամ փափկ
պաղպաղակ և /կամ սառեցրած աղանդեր և /
կամ սառեցրած յոգրտներ պատրաստել
համար:
____________________

(210) 20211384
(220) 25.06.2021
(730) Նեյքիդ Վլֆ Ֆթվեր Փթի. Լթդ., AU
(540)

(511)
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
հակաշլացման լսապաշտպան ապակիներ.
օպտիկական ապակիներ. սմարթ-ակնոցներ.
ակնոցների
պատյաններ.
ակնոցների
շղթաներ. ակնոցների նրբաքղեր. ակնոցների
շրջանակներ.
ակնոցների
ապակիներ.
ակնոցներ (օպտիկա). սպորտային ակնոցներ.
ականջակալներ. շարժական հեռախոսներ,
բջջային
հեռախոսներ.
դյրակիր
համակարգիչներ.
ծածկոցներ
դյրակիր
համակարգիչների
համար.
պայսակներ
դյրակիր
համակարգիչների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
պաշտպանիչ
դիմակներ.
սմարթֆոններ.
պլանշետային
համակարգիչներ. վիրտալ իրականթյան
գլխադիր սաղավարտներ.
դաս 35. մարքեթինգ (շկայավարմ).
ապրանքների և ծառայթյնների լիցենզիաների առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ
երրորդ
անձանց
համար.
ներմծմանարտահանման
գործակալթյնների
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ծառայթյններ.
ինտերակտիվ
գովազդ
համակարգչային ցանցմ. նորաձևթյան
ցցադրթյան կազմակերպմ գովազդային
նպատակներով.
մանրածախ
վաճառքի
նպատակով
ապրանքների
ցցադրմ
բոլոր լրատվաﬕջոցներով. ապրանքներ և
ծառայթյններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրմ.
սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայթյնների խթանմ.
գովազդ.
գործարար
տեղեկատվթյան
տրամադրմ վեբ-կայքերի ﬕջոցով։
____________________
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(210) 20211386
(220) 25.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Տերտերյան,
Ավան-Առինջ, մկրշ. 2, 1/8, բն. 30, AM
(540)

(210) 20211385
(220) 25.06.2021
(730) Նեյքիդ Վլֆ Ֆթվեր Փթի. Լթդ., AU
(540)

(511)
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
հակաշլացման լսապաշտպան ապակիներ.
օպտիկական ապակիներ. սմարթ-ակնոցներ.
ակնոցների
պատյաններ.
ակնոցների
շղթաներ. ակնոցների նրբաքղեր. ակնոցների
շրջանակներ.
ակնոցների
ապակիներ.
ակնոցներ (օպտիկա). սպորտային ակնոցներ.
ականջակալներ. շարժական հեռախոսներ,
բջջային
հեռախոսներ.
դյրակիր
համակարգիչներ.
ծածկոցներ
դյրակիր
համակարգիչների
համար.
պայսակներ
դյրակիր
համակարգիչների
համար.
սմարթֆոնների
ծածկոցներ.
պաշտպանիչ
դիմակներ.
սմարթֆոններ.
պլանշետային
համակարգիչներ. վիրտալ իրականթյան
գլխադիր սաղավարտներ։
____________________

(511)
դաս 35. առաջին օգնթյան արկղիկների
և գոյատևման պայսակների մանրածախ
վաճառք
(պարնակթյնըառաջին
օգնթյան պարագաներ, հիգիենիկ պարագաներ, գոյատևման համար անհրաժեշտ
պարագաներ).
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայթյններ,
գործնական
հմտթյնների
սցմ
(ցցադրթյն),
վարպետաց
դասերի
կազմակերպմ
և
անցկացմ
(սցմ).
դաս 42. տեխնիկական նախագծերի
սﬓասիրմ (տարահանման պլանների
կազմմ):
____________________

(210) 20211388
(220) 25.06.2021
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US
(540)
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(511)
դաս
7.
ﬔքենաներ,
հաստոցներ,
էլեկտրական
գործիքներ.
շարժիչներ,
բացառթյամբ վերգետնյա տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների).
ﬔքենաների կցորդիչներ և փոխանցման
տարրեր,
բացառթյամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների.
գյղատնտեսական
գործիքներ,
բացառթյամբ
ձեռքով
կառավարվողների.
ինկբատորներ
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
թափքի
և
շրջանակներիի կենտրոնադրման ﬔքենաներ
և դրանց կառցվածքային փոխարինող
մասեր. տրանսպորտային ﬕջոցների վառոցքի
բաշխիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների օդային զտիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի գլաններ. տրանսպորտային
ﬕջոցների
գեներատորներ.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների
վառոցքի սարքեր. կցորդներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար,
մասնավորապես,
գրեյֆերային շերեփներ և հարթաշերեփներ
հողի և սորն իրերի տեղափոխման համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների օդաճնշական
և հիդրավլիկ կոմպրեսորներ. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝
վառոցքի մոﬔրի հաղորդալարեր. յղի պոմպեր
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
արտանետման
խողովակներ՝
որպես
տրանսպորտային
ﬕջոցների
արտանետման համակարգի մասեր. վառելիքի
պոմպեր ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ջրի պոմպեր ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝
էլեկտրական կափյրներ կարբյրատորների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր,
այն է՝ բռնցքի փականներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ ներթողման
կոլեկտորներ. տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր, այն է՝ շարժիչի բռնցքի պաշտպանիչներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն
է՝ շարժիչի կորպսներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ կափյրի լծանակներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝ հրիչ
ձողեր. տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր,
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այն է՝ յղի հովացցիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ քարտերի գազանցքեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝ յղի
բաքի մոﬔր և կափարիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ յղի բաքեր.
խլացցիչներ՝
որպես
տրանսպորտային
ﬕջոցների
արտանետման
համակարգերի
մասեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների ներքին այրման շարժիչի մասեր,
այն է` կապակցման ձողեր. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների ﬔխանիկական
շարժիչի մասեր. տրանսպորտային ﬕջոցների
յղի
մակարդակի
արանքաչափիչներ.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
շարժաբերների
ատաﬓավոր
գոտիներ.
ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
յղի
պոմպեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
փոփոխական
հոսանքի
գեներատորներ.
էլեկտրաէներգիայի գեներատորներ, որոնք
կարող
են
նաև
օգտագործվել
որպես
տրանսպորտային ﬕջոցների էլեկտրական
շարժիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասեր, այն է՝ կարբյրատորներ. ցամաքային
և
ջրային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների
վառելիքի
ներարկիչների
մասեր. տրանսպորտային ﬕջոցների օդային
կոմպրեսորներ. շարժիչի գլաններ ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ծովային կամ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների ապակ մաքրիչի շարժիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
մասեր, այն է՝ ներմղվող օդի հովացցիչներ
և դրանց բաղադրամասեր. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի մասեր, այն է՝ ﬕջանկյալ
հովացցիչներ. տրանսպորտային ﬕջոցների
շարժիչի վառոցքի հաղորդալարեր. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների արտանետման
խողովակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների արտանետﬓերի կատալիտիկ
չեզոքարարների ﬕավորներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների
էլեկտրոնային
վառոցքներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
ﬔտաղական ﬕջադիրներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի վառելիքի զտիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
բռնցքավոր
լիսեռներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների ռադիատորներ.
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դաս 11. ցոլալապտերներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. լսամփոփներ. կրող
հրթիռների անդրադարձիչներ. լապտերներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. կրող
հրթիռի հետևի լյսեր. արգելակման լյսեր
կրող հրթիռների համար. լսավորման սարքեր,
այն է՝ օրգանական լյս արձակող դիոդներով
(ՕԼԱԴ) լսավորման սարքեր և լյս արձակող
դիոդներով (ԼԱԴ) լսավորման սարքեր.
լսավորման
սարքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների
ղևորների համար խցիկներմ օդորակիչների
օդային զտիչներ. ջեռցման և օդորակման
համակարգերի
մասեր,
մասնավորապես`
տրանսպորտային ﬕջոցների տաքացցիչների
ﬕջկներ և գազահովացցիչներ. հալեցման
սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների լսային շերտեր.
օդորակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների կլիմայի
կառավարման
համակարգ`
ջեռցման,
օդափոխթյան
և
օդորակման
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների ռեֆլեկտորներ.
կետային լյսեր տրանսպորտային ﬕջոցների
հետ օգտագործման համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների
օդորակման
տեղակայանքներ.
ջեռցման տեղակայանքներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
օդաջեռցիչներ.
էլեկտրական
թեյամաններ.
դյրակիր
վառարաններ.
լվացարանակոնքեր. վրանների լամպեր. եփման
ինդկցիոն սալեր. հեղկացիր ծորակներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարթյան
կառավարմ.
կազմակերպմ.
վարչարարթյն. գրասենյակային ծառայթյններ.
էլեկտրական մարտկոցների համակարգերի
շահագործմ,
որոնք
բաղկացած
են
ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային, ծրագրաապարատային և օժանդակ
ծրագրային ապահովմամբ անլար ﬕացած
էլեկտրական մարտկոցներով ապարատներից`
գործարարթյան նպատակներով այլ այձանց
համար պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար, ինչպես
նաև դրանց հետ կապված բիզնես խորհրդատվական ծառայթյններ.
ներկայացցչական գործակալթյնների ծառայթյններ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
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և տրանսպորտային ﬕջոցների ոլորտմ.
մանրածախ խանթների, վաճառակետերի և
կարճաժամկետ գործնեթյամբ խանթների
ծառայթյններ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
և
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ոլորտմ.
խորհրդատվական
ծառայթյններ գործարարթյան ոլորտմ,
մասնավորապես` բիզնես ռազմավարթյան
մշակման
հարցերով
օժանդակթյան
տրամադրմ. խորհրդատվթյն արևային
և վերականգնվող էներգիայի օգտագործման
արդյնավերտթյան հարցերով. սպառողներին
խորհրդատվական
և
խորհրդակցական
ծառայթյնների տրամադրմ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների գնման հարցերով.
առցանց տեղեկատների ծառայթյնններ՝
տրանսպորտային ﬕջոցների և լիցքավորման
կայանների վերաբերյալ տեղեկատվթյան
պարնակթյամբ. վառելիքի կառավարման
ծառայթյններ
ավտոհավաքակայանների
ոլորտմ. ավտոհավաքակայանների կառավարման
ծառայթյններ՝
առևտրային
նպատակներով
ավտոհավաքակայանների
տրանսպորտային
ﬕջոցների
հետևման
տեսքով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայթյններ. ֆինանսական ծառայթյններ,
դրամավարկային ծառայթյններ. անշարժ
գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
ապահովագրական ընկերթյնների ծառայթյններ. ֆինանսական գործառնթյններ.
անշարժ
գյքի
հետ
կապված
գործառնթյններ, այն է՝ արդյնաբերական
սեփականթյան վարձյթ և կառավարմ այլ
անձանց համար.
դաս 37. շինարարական ծառայթյններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայթյններ.
հանքարդյնաբերթյն, նավթի և գազի
հորատմ. անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերի
տեղադրմ,
տեխնիկական սպասարկմ, նորոգմ և
արդիականացմ, և դրանց հետ կապված
խորհրդատվթյն`
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման
և
լիցքաթափման համար` էլեկտրաէներգիայի
պահանջների կայնացման և օգտագործման
նպատակների
բավարարման
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
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սպասարկման և վերանորոգման ծառայթյնների տրամադրմ. խորհրադատվթյն
տրանսպորտային ﬕջոցների վերանորոգման
հարցերով.
խորհրադատվթյն
տրանսպորտային
ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկման հարցերով. տրանսպորտային
ﬕջոցների
կտակիչների
լիցքավորմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների անհատական
պահանջով հարմարեցման ծառայթյններ,
այն
է՝
անհատական
պատվերով
տրանսպորտային ﬕջոցների պատրաստմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորման
կայանների ծառայթյններ. տրանսպորտային
ﬕջոցների տեխնիկական սպասարկմ և
նորոգմ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասավորմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ
(վառելիքով լցավորմ և սպասարկմ).
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ներկմ.
էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների
լիցքավորման կայանների ծառայթյններ.
ավտոհավաքակայանների
կառավարման
ծառայթյններ՝
ավտոհավաքակայանների
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
սպասարկման
տեսքով.
ճանապարհային
տեխնիկական օգնթյան ծառայթյններ,
այն
է՝
ճանապարհաների
օգնթյան
կանչերին արագ արձագանքմ, թողած
անվադողի փոփոխմ, մարտկոցի շտապ
լիցքավորմ. շինարարական աշխատանքների
իրականացմ.
վերանորոգմ.
տեղակայման
ծառայթյններ.
մասնագիտացված
էլեկտրական
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային ﬕջոցների նախագծմ, մշակմ
և
արտադրթյն.
մասնագիտացված
էլեկտրական ավտոմոբիլային տրանսպորտային
ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկմ,
սպասարկմ և նորոգմ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրմներ.
ապրանքների
փաթեթավորմ
և
պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների
կազմակերպմ. ավտոﬔքենաների վարձյթ.
քարշերինգի ծառայթյններ. ռայդշերինգի
(համատեղ երթևեկման) ծառայթյններ.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեղափոխմ
և պահպանմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
վարձյթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վարման ծառայթյններ. տրանսպորտային
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ﬕջոցների քարշակմ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների վարձակալման ծառայթյններ.
վարձյթով
ﬔքենայի
ամրագրմ.
ճանապարհային արտակարգ իրավիճակներմ
օգնթյան տրամադրման ծառայթյններ,
մասնավորապես` քարշակման, կարապիկով
քարշակման
և
բանալիների
առաքման
ծառայթյններ.
ճանապարհորդական
երթղ պլանավորմ.
դաս 40. նյթերի մշակմ. աղբի և
թափոնների կրկնական մշակմ. օդի մաքրմ
և ջրի մշակմ. տպագրման ծառայթյններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացմ.
ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային և ծրագրաապարատային ապահովմամբ
անլար
ﬕացած
էլեկտրական
մարտկոցներով
ապարատների
վարձյթ`
պահեստավորված էլեկտրաէներգիայի պահպանման և լիցքաթափման համար` էլեկտրաէներգիայի պահանջների կայնացման և
օգտագործման նպատակների բավարարման
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ակրիլային հարդարմ.
դաս
41.
կրթթյն.
սﬓական
գործընթացի ապահովմ. զվարճթյններ.
մարզական և մշակթային ﬕջոցառﬓերի
կազմակերպմ. կրթական ծառայթյններ,
մասնավորապես՝
դասընթացներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նախագծման,
զարգացման, արտադրթյան, տեխնիկական
սպասարկման, սպասարկման և նորոգման
ոլորտմ. էքսկրսիաների կազմակերպմ
և անցկացմ՝ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցներով, նավակներով, հեծանիﬖերով և
ոտքով իրականացվող ճանապարհորդական
տրերի
և
ճանապարհորդթյնների
տեսքով. զվարճթյնների ծառայթյններ
տրանսպորտային ﬕջոցների փորձնական
վարման տեսքով. կրթական, սﬓական
և սցողական ծառայթյններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ մասնագիտացված
էլեկտրական ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների նախագծման, զարգացման,
արտադրթյան, տեխնիկական սպասարկման,
սպասարկման և նորոգման ոլորտմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և դրանց հետ կապված
հետազոտթյններ և մշակﬓեր. արդյնա-
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բերական վերլծﬓերի, արդյնաբերական
հետազոտթյնների և արդյնաբերական
դիզայնի ծառայթյններ. որակի հսկողթյան
և
նյնականացման
ծառայթյններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման
նախագծմ
և
մշակմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մոնիտորինգ՝
պատշաճ
գործնեթյնն
ապահովել
համար.
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցների
աշխատանքի,
բնթագրերի
և
արդյնավետթյան
հեռահար
մոնիտորինգ. ոչ ներբեռնվող ծրագրային
ապահովման
տրամադրմ
էլեկտրական
տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորման և
տեխնիկական սպասարկման կանխատեսող
վերլծթյան, ինչպես նաև սպառողների
կարիքների
կանխատեսող
վերլծթյան
համար. ճարտարագիտական մշակﬓերի
ծառայթյններ. խորհրդատվթյն արտադրանքի կատարելագործման հարցերով. այլ
անձանց համար տրանսպորտային ﬕջոցների
նախագծման ոլորտմ խորհրդատվական
ծառայթյններ.
խորհրդատվթյն
ճարտարագիտթյան ոլորտմ. ծրագրային

ծրագրաապարատային
ապահովմամբ
անլար ﬕացած էլեկտրական կտակիչներով
ապարատների մոնիթորինգ էլեկտրաէներգիայի
պահման
և
մատակարարման
համար՝
էլեկտրաէներգիայի
պահանջների
բավարարման և օգտագործման նպատակներով
պատշաճ
գործնեթյան
ապահովման
և ծրագրավորման համար. էլեկտրական
մարտկոցների համակարգերի մշակմ, որոնք
բաղկացած են անլար կապակցված էլեկտրական
կտակիչներով ապարատներից և օժանդակ
ծրագրակազﬕց՝
բոլորը
նախատեսված
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար՝
նշված
համակարգերի
նախագծման
արդյնավետթյնը, ծրագրավորﬓ 
կազմաձևմը
օպտիմալացնել
համար.
ծրագրային ապահովմը որպես ծառայթյն
(SAAS), որը պարնակմ է ծրագրային
ապահովմ անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով սարքերից և այդ սարքերին
պահետավորված էներգիայի պահպանﬓ 
լիցքաթափմը վերահսկել, օպտիմալացնել
և
կարգավորել
համար.
առցանց
ոչ
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ներբեռնելի
ծրագրային
ապահովման
տրամադրմ անլար կապակցված էլեկտրական
մարտկոցների սարքերից և այդ սարքերմ
պահետավորված էներգիայի պահպանﬓ 
լիցքաթափմը վերահսկել, օպտիմալացնել
և կարգավորել համար. ներկառցված
ծրագրային

ծրագրաապարատային
ապահովմամբ անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով ապարատների կառավարմ
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար՝
էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերի
ծրագրակազﬕ
ծրագրավորման
և
կազմաձևման ﬕջոցով. անլար ﬕացած
էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերմ
ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային
և
ծրագրաապարատային
ապահովման
տեղադրմ,
սպասարկմ,
նորոգմ և արդիականացմ, ինչպես նաև
դրանց հետ կապված խորհրդատվթյն՝
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար`
էլեկտրաէներգիայի պահանջներն  օգտագործման նպատակները կայնացնել և
բավարարել համար. նոր և օգտագործված
տրանսպորտային ﬕջոցների զննմ՝ դրանց
գնորնդերի
կամ
վաճառողների
համար.
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
ﬖասվածքների
զննման
ծառայթյններ.
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
զննման
ծառայթնններ.
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասերի
նախագծման
ծառայթյններ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ավտոհավաքակայանների
դիտարկման
ծառայթյններ` անվտանգթյան նպատակներով. գողացված տրանսպորտային ﬕջոցների
վերադարձի ծառայթյններ. ոչ ներբեռնելի
ծրագրային ապահովմ
տրանսպորտային
ﬕջոցների ավտոհավաքակայանների կառավարման տեսքով. ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովմ
տրանսպորտային ﬕջոցների
գնման, ֆինանսավորման, վարձակալման,
ապահովագրթյան, անվտանգթյան, ապահովթյան և ախտորոշման կառավարման
համար.
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
անվտանգթյան
ծառայթյններ
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նյթական
արժեքների
և
անհատների
ֆիզիկական պաշտպանթյան համար. այլ
անձանց կողﬕց մատցվող անհատական
և սոցիալական ծառայթյններ անհատի
կարիքները հոգալ համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների ավտոհավաքակայանների հետևման
ծառայթյններ`
անվտանգթյան
նպատակներով. գողացված տրանսպորտային
ﬕջոցների վերադաձման ծառայթյններ.
ճանապարհային արտակարգ իրավիճակային
ծառայթյններ,
մասնավորապես
կողպեքների բացմ:
____________________

(210) 20211389
(220) 25.06.2021
(730) Րիվիըն ԱյՓի Հոլդինգզ ԷլԷլՍի, US
(540)

(511)
դաս
7.
ﬔքենաներ,
հաստոցներ,
էլեկտրական
գործիքներ.
շարժիչներ,
բացառթյամբ վերգետնյա տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների).
ﬔքենաների կցորդիչներ և փոխանցման
տարրեր,
բացառթյամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների.
գյղատնտեսական
գործիքներ, բացառթյամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկբատորներ հավկիթների
համար. առևտրի ավտոմատներ. տրանսպորտային ﬕջոցների թափքի և շրջանակներիի
կենտրոնադրման
ﬔքենաներ
և
դրանց
կառցվածքային
փոխարինող
մասեր.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վառոցքի
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բաշխիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների օդային զտիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի գլաններ. տրանսպորտային
ﬕջոցների
գեներատորներ.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների
վառոցքի սարքեր. կցորդներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար,
մասնավորապես,
գրեյֆերային շերեփներ և հարթաշերեփներ
հողի և սորն իրերի տեղափոխման համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների օդաճնշական
և հիդրավլիկ կոմպրեսորներ. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝
վառոցքի մոﬔրի հաղորդալարեր. յղի պոմպեր
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
արտանետման
խողովակներ՝
որպես տրանսպորտային ﬕջոցների արտանետման համակարգի մասեր. վառելիքի
պոմպեր ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ջրի պոմպեր ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝
էլեկտրական կափյրներ կարբյրատորների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր,
այն է՝ բռնցքի փականներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ ներթողման
կոլեկտորներ. տրանսպորտային ﬕջոցների
մասեր, այն է՝ շարժիչի բռնցքի պաշտպանիչներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն
է՝ շարժիչի կորպսներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ կափյրի լծանակներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝ հրիչ
ձողեր. տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր,
այն է՝ յղի հովացցիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ քարտերի գազանցքեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր, այն է՝ յղի
բաքի մոﬔր և կափարիչներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների մասեր, այն է՝ յղի բաքեր.
խլացցիչներ՝
որպես
տրանսպորտային
ﬕջոցների
արտանետման
համակարգերի
մասեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների ներքին այրման շարժիչի մասեր,
այն է` կապակցման ձողեր. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների ﬔխանիկական
շարժիչի մասեր. տրանսպորտային ﬕջոցների
յղի
մակարդակի
արանքաչափիչներ.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
շարժաբերների
ատաﬓավոր
գոտիներ.
ցամաքային տրանսպորտային
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ﬕջոցների
շարժիչի
յղի
պոմպեր.
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
փոփոխական
հոսանքի
գեներատորներ.
էլեկտրաէներգիայի գեներատորներ, որոնք
կարող
են
նաև
օգտագործվել
որպես
տրանսպորտային ﬕջոցների էլեկտրական
շարժիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասեր, այն է՝ կարբյրատորներ. ցամաքային
և
ջրային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչների
վառելիքի
ներարկիչների
մասեր. տրանսպորտային ﬕջոցների օդային
կոմպրեսորներ. շարժիչի գլաններ ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
ծովային կամ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների ապակ մաքրիչի շարժիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
մասեր, այն է՝ ներմղվող օդի հովացցիչներ
և դրանց բաղադրամասեր. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի մասեր, այն է՝ ﬕջանկյալ
հովացցիչներ. տրանսպորտային ﬕջոցների
շարժիչի վառոցքի հաղորդալարեր. ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների արտանետման
խողովակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
արտանետﬓերի
կատալիտիկ
չեզոքարարների ﬕավորներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների
էլեկտրոնային
վառոցքներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
ﬔտաղական ﬕջադիրներ. տրանսպորտային
ﬕջոցների շարժիչի վառելիքի զտիչներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
շարժիչի
բռնցքավոր
լիսեռներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների ռադիատորներ.
դաս 11. ցոլալապտերներ տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. լսամփոփներ. կրող
հրթիռների անդրադարձիչներ. լապտերներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. կրող
հրթիռի հետևի լյսեր. արգելակման լյսեր
կրող հրթիռների համար. լսավորման սարքեր,
այն է՝ օրգանական լյս արձակող դիոդներով
(ՕԼԱԴ) լսավորման սարքեր և լյս արձակող
դիոդներով (ԼԱԴ) լսավորման սարքեր.
լսավորման
սարքեր
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների
ղևորների համար խցիկներմ օդորակիչների
օդային զտիչներ. ջեռցման և օդորակման
համակարգերի
մասեր,
մասնավորապես`
տրանսպորտային ﬕջոցների տաքացցիչների
ﬕջկներ և գազահովացցիչներ. հալեցման
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սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների լսային շերտեր.
օդորակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների կլիմայի
կառավարման
համակարգ`
ջեռցման,
օդափոխթյան
և
օդորակման
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների ռեֆլեկտորներ.
կետային լյսեր տրանսպորտային ﬕջոցների
հետ օգտագործման համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների
օդորակման
տեղակայանքներ.
ջեռցման տեղակայանքներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
օդաջեռցիչներ.
էլեկտրական
թեյամաններ.
դյրակիր
վառարաններ.
լվացարանակոնքեր. վրանների լամպեր. եփման
ինդկցիոն սալեր. հեղկացիր ծորակներ.
դաս 35. գովազդ. գործարարթյան
կառավարմ.
կազմակերպմ.
վարչարարթյն. գրասենյակային ծառայթյններ.
էլեկտրական մարտկոցների համակարգերի
շահագործմ,
որոնք
բաղկացած
են
ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային, ծրագրաապարատային և օժանդակ
ծրագրային ապահովմամբ անլար ﬕացած
էլեկտրական մարտկոցներով ապարատներից`
գործարարթյան
նպատակներով
այլ
այձանց
համար
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման
և
լիցքաթափման համար, ինչպես նաև դրանց
հետ կապված բիզնես խորհրդատվական
ծառայթյններ.
ներկայացցչական
գործակալթյնների
ծառայթյններ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
և տրանսպորտային ﬕջոցների ոլորտմ.
մանրածախ խանթների, վաճառակետերի և
կարճաժամկետ գործնեթյամբ խանթների
ծառայթյններ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
և
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ոլորտմ.
խորհրդատվական
ծառայթյններ գործարարթյան ոլորտմ,
մասնավորապես` բիզնես ռազմավարթյան
մշակման
հարցերով
օժանդակթյան
տրամադրմ. խորհրդատվթյն արևային
և վերականգնվող էներգիայի օգտագործման
արդյնավերտթյան հարցերով. սպառողներին
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառայթյնների
տրամադրմ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների գնման հարցերով.
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առցանց տեղեկատների ծառայթյնններ՝
տրանսպորտային ﬕջոցների և լիցքավորման
կայանների վերաբերյալ տեղեկատվթյան
պարնակթյամբ. վառելիքի կառավարման
ծառայթյններ
ավտոհավաքակայանների ոլորտմ. ավտոհավաքակայանների
կառավարման ծառայթյններ՝ առևտրային
նպատակներով
ավտոհավաքակայանների
տրանսպորտային
ﬕջոցների
հետևման
տեսքով.
դաս 36. ապահովագրական ծառայթյններ. ֆինանսական ծառայթյններ,
դրամավարկային ծառայթյններ. անշարժ
գյքի հետ կապված գործառնթյններ.
ապահովագրական ընկերթյնների ծառայթյններ. ֆինանսական գործառնթյններ.
անշարժ
գյքի
հետ
կապված
գործառնթյններ, այն է՝ արդյնաբերական
սեփականթյան վարձյթ և կառավարմ այլ
անձանց համար.
դաս 37. շինարարական ծառայթյններ.
տեղակայման և նորոգման ծառայթյններ.
հանքարդյնաբերթյն, նավթի և գազի
հորատմ. անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերի
տեղադրմ,
տեխնիկական
սպասարկմ,
նորոգմ
և արդիականացմ, և դրանց հետ կապված խորհրդատվթյն` պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի պահպանման և լիցքաթափման
համար`
էլեկտրաէներգիայի
պահանջների կայնացման և օգտագործման
նպատակների
բավարարման
համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
սպասարկման և վերանորոգման ծառայթյնների տրամադրմ. խորհրադատվթյն
տրանսպորտային ﬕջոցների վերանորոգման
հարցերով.
խորհրադատվթյն
տրանսպորտային
ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկման հարցերով. տրանսպորտային
ﬕջոցների
կտակիչների
լիցքավորմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների անհատական
պահանջով հարմարեցման ծառայթյններ,
այն է՝ անհատական պատվերով տրանսպորտային
ﬕջոցների
պատրաստմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորման
կայանների ծառայթյններ. տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական սպասարկմ
և նորոգմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
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մասավորմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկման
կայաններ
(վառելիքով լցավորմ և սպասարկմ).
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ներկմ.
էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների
լիցքավորման կայանների ծառայթյններ.
ավտոհավաքակայանների
կառավարման
ծառայթյններ՝
ավտոհավաքակայանների
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
սպասարկման
տեսքով.
ճանապարհային
տեխնիկական օգնթյան ծառայթյններ,
այն
է՝
ճանապարհաների
օգնթյան
կանչերին արագ արձագանքմ, թողած
անվադողի փոփոխմ, մարտկոցի շտապ
լիցքավորմ. շինարարական աշխատանքների
իրականացմ. վերանորոգմ. տեղակայման
ծառայթյններ. մասնագիտացված էլեկտրական ավտոմոբիլային տրանսպորտային
ﬕջոցների
նախագծմ,
մշակմ
և
արտադրթյն.
մասնագիտացված
էլեկտրական ավտոմոբիլային տրանսպորտային
ﬕջոցների
տեխնիկական
սպասարկմ,
սպասարկմ և նորոգմ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրմներ.
ապրանքների
փաթեթավորմ
և
պահպանմ.
ճանապարհորդթյնների
կազմակերպմ. ավտոﬔքենաների վարձյթ.
քարշերինգի ծառայթյններ. ռայդշերինգի
(համատեղ երթևեկման) ծառայթյններ.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեղափոխմ
և պահպանմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
վարձյթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վարման ծառայթյններ. տրանսպորտային
ﬕջոցների քարշակմ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների վարձակալման ծառայթյններ.
վարձյթով
ﬔքենայի
ամրագրմ.
ճանապարհային արտակարգ իրավիճակներմ
օգնթյան տրամադրման ծառայթյններ,
մասնավորապես` քարշակման, կարապիկով
քարշակման
և
բանալիների
առաքման
ծառայթյններ.
ճանապարհորդական
երթղ պլանավորմ.
դաս 40. նյթերի մշակմ. աղբի և
թափոնների կրկնական մշակմ. օդի մաքրմ
և ջրի մշակմ. տպագրման ծառայթյններ.
սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացմ.
ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային և ծրագրաապարատային ապա-
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հովմամբ
անլար
ﬕացած
էլեկտրական
մարտկոցներով
ապարատների
վարձյթ`
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար`
էլեկտրաէներգիայի պահանջների կայնացման
և
օգտագործման
նպատակների
բավարարման
համար.
տրանսպորտային
ﬕջոցների ակրիլային հարդարմ.
դաս
41.
կրթթյն.
սﬓական
գործընթացի ապահովմ. զվարճթյններ.
մարզական և մշակթային ﬕջոցառﬓերի
կազմակերպմ. կրթական ծառայթյններ,
մասնավորապես՝
դասընթացներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նախագծման,
զարգացման, արտադրթյան, տեխնիկական
սպասարկման, սպասարկման և նորոգման
ոլորտմ. էքսկրսիաների կազմակերպմ
և անցկացմ՝ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցներով, նավակներով, հեծանիﬖերով և
ոտքով իրականացվող ճանապարհորդական
տրերի
և
ճանապարհորդթյնների
տեսքով. զվարճթյնների ծառայթյններ
տրանսպորտային ﬕջոցների փորձնական
վարման տեսքով. կրթական, սﬓական
և սցողական ծառայթյններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ մասնագիտացված
էլեկտրական ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների նախագծման, զարգացման,
արտադրթյան, տեխնիկական սպասարկման,
սպասարկման և նորոգման ոլորտմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայթյններ և դրանց հետ կապված
հետազոտթյններ և մշակﬓեր. արդյնաբերական վերլծﬓերի, արդյնաբերական
հետազոտթյնների և արդյնաբերական
դիզայնի ծառայթյններ. որակի հսկողթյան
և նյնականացման ծառայթյններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման
նախագծմ
և
մշակմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների մոնիտորինգ՝
պատշաճ
գործնեթյնն
ապահովել
համար.
էլեկտրական
տրանսպորտային
ﬕջոցների
աշխատանքի,
բնթագրերի
և
արդյնավետթյան
հեռահար
մոնիտորինգ. ոչ ներբեռնվող ծրագրային
ապահովման
տրամադրմ
էլեկտրական
տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորման և
տեխնիկական սպասարկման կանխատեսող
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վերլծթյան, ինչպես նաև սպառողների
կարիքների
կանխատեսող
վերլծթյան
համար. ճարտարագիտական մշակﬓերի
ծառայթյններ. խորհրդատվթյն արտադրանքի կատարելագործման հարցերով. այլ
անձանց համար տրանսպորտային ﬕջոցների
նախագծման ոլորտմ խորհրդատվական
ծառայթյններ. խորհրդատվթյն ճարտարագիտթյան ոլորտմ. ծրագրային 
ծրագրաապարատային ապահովմամբ անլար
ﬕացած
էլեկտրական
կտակիչներով
ապարատների մոնիթորինգ էլեկտրաէներգիայի
պահման
և
մատակարարման
համար՝
էլեկտրաէներգիայի
պահանջների
բավարարման և օգտագործման նպատակներով
պատշաճ
գործնեթյան
ապահովման
և ծրագրավորման համար. էլեկտրական
մարտկոցների համակարգերի մշակմ, որոնք
բաղկացած են անլար կապակցված էլեկտրական
կտակիչներով ապարատներից և օժանդակ
ծրագրակազﬕց՝
բոլորը
նախատեսված
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար՝
նշված
համակարգերի
նախագծման
արդյնավետթյնը, ծրագրավորﬓ 
կազմաձևմը
օպտիմալացնել
համար.
ծրագրային ապահովմը որպես ծառայթյն
(SAAS), որը պարնակմ է ծրագրային
ապահովմ անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով սարքերից և այդ սարքերին
պահետավորված էներգիայի պահպանﬓ 
լիցքաթափմը վերահսկել, օպտիմալացնել
և
կարգավորել
համար.
առցանց
ոչ
ներբեռնելի
ծրագրային
ապահովման
տրամադրմ անլար կապակցված էլեկտրական
մարտկոցների սարքերից և այդ սարքերմ
պահետավորված էներգիայի պահպանﬓ
 լիցքաթափմը վերահսկել, օպտիմալացնել և կարգավորել համար. ներկառցված
ծրագրային

ծրագրաապարատային
ապահովմամբ անլար ﬕացած էլեկտրական
կտակիչներով ապարատների կառավարմ
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար՝
էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերի
ծրագրակազﬕ
ծրագրավորման
և
կազմաձևման ﬕջոցով.
անլար ﬕացած
էլեկտրական
կտակիչներով
սարքերմ
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ներկառցված
հեռավար
թարմացվող
ծրագրային
և
ծրագրաապարատային
ապահովման
տեղադրմ,
սպասարկմ,
նորոգմ և արդիականացմ, ինչպես նաև
դրանց հետ կապված խորհրդատվթյն՝
պահեստավորված
էլեկտրաէներգիայի
պահպանման և լիցքաթափման համար`
էլեկտրաէներգիայի պահանջներն  օգտագործման նպատակները կայնացնել և
բավարարել համար. նոր և օգտագործված
տրանսպորտային ﬕջոցների զննմ՝ դրանց
գնորնդերի
կամ
վաճառողների
համար.
ավտոմոբիլային տրանսպորտային ﬕջոցների
ﬖասվածքների զննման ծառայթյններ.
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
զննման
ծառայթնններ.
ավտոմոբիլային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
մասերի
նախագծման
ծառայթյններ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ավտոհավաքակայանների դիտարկման ծառայթյններ` անվտանգթյան նպատակներով.
գողացված
տրանսպորտային
ﬕջոցների
վերադարձի ծառայթյններ. ոչ ներբեռնելի
ծրագրային ապահովմ
տրանսպորտային
ﬕջոցների ավտոհավաքակայանների կառավարման տեսքով. ոչ ներբեռնելի ծրագրային
ապահովմ
տրանսպորտային ﬕջոցների
գնման, ֆինանսավորման, վարձակալման,
ապահովագրթյան, անվտանգթյան, ապահովթյան և ախտորոշման կառավարման
համար.
դաս 45. իրավաբանական ծառայթյններ.
անվտանգթյան
ծառայթյններ
նյթական արժեքների և անհատների ֆիզիկական
պաշտպանթյան
համար.
այլ
անձանց կողﬕց մատցվող անհատական
և սոցիալական ծառայթյններ անհատի
կարիքները հոգալ համար. տրանսպորտային
ﬕջոցների ավտոհավաքակայանների հետևման
ծառայթյններ`
անվտանգթյան
նպատակներով. գողացված տրանսպորտային
ﬕջոցների վերադաձման ծառայթյններ.
ճանապարհային արտակարգ իրավիճակային
ծառայթյններ,
մասնավորապես
կողպեքների բացմ:
____________________
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(210) 20211390
(220) 25.06.2021
(730) «ԱԼԷՄ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենաց 1-ին
փակ., շ. 9, շին. 71, AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագստ ավտոմոբիլիստների
համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գլպաներ. գլպաների
կրկնակրնկներ.
բերետներ.
բլզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն.
երկարաճիտ
կոշիկներ.
կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ.
տաբատակալներ. քղերով կիսակոշիկներ.
հագստի օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև
շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ
(գլխարկ).
իրանակալներ
(կանացի
ներքնազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագստ).
բոլորագլխարկների
շրջանակներ
(հենք).
հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ
(հագստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ,
պլովերներ.
շրջառներ
(եկեղեցական
զգեստ).
կարճագլպաներ.
կապեր
կարճագլպաների համար. կախակապեր.
կապեր երկար գլպաների համար. կոշիկների
ճտքեր. ﬕջատակեր. շապիկներ (բլզներ).
պլաստրոններ.
կրծքակալներ.
հագստ.
բոլորագլխարկներ.
կոշկեղենի
ﬔտաղե
եզրակներ. մորթիներ (հագստ). հանովի
օձիքներ. զգագլպաներ. կոմբինեզոններ
ջրային դահկների համար. կոմբինեզոններ
(հագստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ.
առանց քղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ).
կոստյﬓեր.
պատրաստի
հագստ.
մանկական
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
ականջակալներ
(հագստ).
փողկապներ.
կոշկերեսներ.
սռնապաններ.
բրիջիներ.
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տաբատներ.
հագստ
հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագստ). պատրաստի
աստառներ (հագստի տարրեր). շարֆ, կաշնե,
վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր.
տրիկոտաժե հագստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ.
բտսեր
(ֆտբոլային).
ցիլինդրներ.
գաբարդիններ
(հագստ).
սեղﬕրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկմ է
պարանոցը և սերը. մարﬓամարզական
կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ հագստ.
զանգապաններ (տաք գլպաներ). ջերսի
(հագստ). շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ
(հագստ). շքազգեստներ (սպասավորների).
սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ.
գոգնոցներ (հագստ). մֆտաներ (հագստ).
օրարի (եկեղեցական հագստ). առանց
մատների ձեռնոցներ. խյրեր (եկեղեցական
գլխարկ).
տնային
կոշիկներ.
կնգղով
վերարկ
(թիկնոցներ).
մշտակներ.
լողափի
զգեստներ.
լողափի
կոշիկներ.
գրպաններ հագստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկներ.
կրնկներ կոշկեղենի համար. պատմճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագստ).
բաճկոններ (հագստ). թղթե հագստ. քողեր
(հագստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ.
լողազգեստներ.
բաղնիքի
խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրնկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր
բթսերի
համար.
սպորտային
բթսեր. գլխակապեր (հագստ). գլխանոցով
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահկների
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ).
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ).
հագստ
մարﬓամարզթյան
համար.
հագստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագստ.
թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի
կոստյﬓեր. սարիներ. կարճաթև (t-աձև)
մայկաներ.
չալմաներ.
ժապավենակապ
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ.
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ձկնորսական
բաճկոններ.
գոտի-քսակներ
(հագստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ.
թղթե գդակներ (հագստ). դիմակներ քնել
համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
պոնչոներ.
սարոնգներ.
դահկորդների
ձեռնոցներ.
լեգինսներ
(շալվար).
սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը
հասնող
կոշիկներ.
քրտինք
ներծծող
կարճագլպաներ. վարսավիրական թիկնոց.
կարատեի համազգեստ. ձյդոյի համազգեստ.
մարﬓամարզական կիպ նստող զգեստ.
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ,
բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների.
նիհարեցնող նյթեր պարնակող հագստ.
ասեղնագործ հագստ. կոշիկի կրնկի
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ.
թաթմաններ.
լատեքսային
հագստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով
հագստ.
գլխաշորեր.
կպչն
կրծկալներ. կարճ սռնապաններ:
____________________

(210) 20211391
(220) 25.06.2021
(730) «Արտիզան բյրո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Նաիրի Զարյան 22ա, AM
(540)

(511)
դաս
32.
գարեջր.
կոճապղպեղի
գարեջր. ածիկի գարեջր. գարեջրի քաղց.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրթյններ
գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
գայլկի
լծամզքներ
(էքստրակտներ)
գարեջր պատրաստել համար. ածիկի
քաղց.
խաղողի
չխմորված
քաղց.
սոդայաջր. գազավորված ջր. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. գար գինի (գարեջր).
շենդի.
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դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. 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 բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211392
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(540)

(511)
դաս
32.
գարեջր.
կոճապղպեղի
գարեջր. ածիկի գարեջր. գարեջրի քաղց.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրթյններ
գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
գայլկի
լծամզքներ
(էքստրակտներ)
գարեջր պատրաստել համար. ածիկի
քաղց.
խաղողի
չխմորված
քաղց.
սոդայաջր. գազավորված ջր. գարեջրի
հիմքով կոկտեյլներ. գար գինի (գարեջր).
շենդի.
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
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ﬕջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյրասո. 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 բնահյթեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ.
ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խﬕչքներ:
____________________

(210) 20211393
(220) 25.06.2021
(730) Ալբերտ Սամվելի Հարթյնյան, ՀՀ,
Երևան, Օրբելի 6, բն. 126, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինիներ:
____________________

(210) 20211394
(220) 25.06.2021
(730) «Բրենդինգո» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, նրբ.
3, տն 38, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտրային տեղեկատվթյան
գործակալթյնների
ծառայթյններ.
գովազդային նյթերի տարածմ. գովազդա-
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յին նյթերի առաքմ. օգնթյն առևտրային
կամ արդյնաբերական ձեռնարկթյնների
կառավարման հարցերմ. գովազդային նյթերի նորացմ. նմշների տարածմ. շկայի
սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ,. հետազոտթյններ գործարարթյան ասպարեզմ. խորհրդատվթյն
գործարարթյան կազմակերպման հարցերով. գովազդային տեքստերի հրատարակմ.
գովազդ.
կոնյնկտրային
(իրավիճակի,
իրադրթյան) հետազոտթյններ. գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ.
գործարարթյան կառավարման խորհրդատվական ծառայթյններ. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ, գործնական
տեղեկատվթյան տրամադրմ, հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ անձանց համար. գովազդ
փոստով. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցմ. մատակարարման ծառայթյններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնմ և ձեռնարկատերերին ապրանքներով
ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ.
սպառողներին առևտրային տեղեկատվթյան
և խորհրդների տրամադրմ ապրանքների
և ծառայթյնների ընտրթյան հարցմ.
գովազդի մանրակերտմ. գովազդային ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարքեթինգ (շկայավարմ). վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացմ.
ապրանքներ և ծառայթյններ գնողների և
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի
տրամադրմ. գովազդային հասկացթյնների մշակմ. առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ. գովազդային սցենարների տեքստերի
կազմմ. տվյալների և գրավոր հաղորդագրթյնների գրանցմ. գրանցամատյանների
տեղեկատվթյան թարմացմ և պահմ.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող ձեռնարկատերերի
ընտրթյան հարցմ բիզնես-ծառայթյններ. հասարակթյան հետ հաղորդակցման
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ռազմավարթյան վերաբերյալ խորհրդատվթյն. խորհրդատվթյն գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ.
մրցակցային հետախզական ծառայթյններ. շկայի հետախզական ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ (շկայավարմ).
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների ﬕջոցով արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.
մարքեթինգ
(շկայավարմ)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներմ, կորպորատիվ հաղորդակցթյան ծառայթյններ. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
դաս 41. մրցյթների կազմակերպմ
(սﬓական կամ զվարճալի). հեռակա
սցմ. տեքստային նյթերի հրապարակմ. բացառթյամբ գովազդային նյթերի.
կրթադաստիարակչական
ծառայթյններ.
համակարգչային ցանցերի կողﬕց առցանց
տրամադրվող խաղային ծառայթյններ. ոչ
ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց հրապարակﬓերի տրամադրմ. լսանկարչթյն.
նորթյնների ծառայթյններ. տեսագրմ.
ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծմ. հրապարակﬓերի
մանրակերտմ. բացառթյամբ գովազդայինների. մասնագիտական վերապատրաստմ.
կրկնսյցի ծառայթյններ. սիմլյատորի
ﬕջոցով մատցվող սցմ. օգտագործողների կարծիքների տրամադրմ զվարճանքի
կամ մշակթային նպատակներով. օգտագործողների
վարկանիշների
տրամադրմ
զվարճթյնների կամ մշակթային նպատակներով.
դաս 42. տեխնոլոգիական հետազոտթյններ. ինտերիերի ձևավորմ. համակարգիչների համար ծրագրերի կազմմ.
ծրագրային ապահովման մշակմ. ծրագրային
ապահովման արդիականացմ. գեղարվեստական դիզայն. նոր արտադրատեսակների
հետազոտթյն և մշակմ երրորդ անձանց
համար. ծրագրային ապահովման սպասարկմ. համակարգչային համակարգերի վերլծթյն. համակարգչային համակարգերի
նախագծմ.
համակարգչային
ծրագրերի
բազմացմ. տվյալների կամ փաստաթղթերի
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փոխադրմ ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծմ և տեխնիկական սպասարկմ երրորդ անձանց համար.
համակարգչային
կայքերի
տեղադրմ
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային ապահովման տեղակայմ. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխմ.
բացառթյամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվթյն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձյթ. փաստաթղթերի թվայնացմ (տեսածրմ). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտմ խորհրդատվթյն.
ծրագրային ապահովմ որպես (SaaS) ծառայթյն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
(ՏՏ) ոլորտմ խորհրդատվթյն. սերվերների հոսթինգ. տվյալների պահեստային հեռապատճենման ծառայթյններ. տվյալների
էլեկտրոնային պահպանմ. համակարգչային
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ վեբկայքերի ﬕջոցով. «ամպային» հաշվարկման
ծառայթյններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայթյններ, որոնք տրամադրվմ են արտաքին ռեսրսների (աթսորսինգ)
հիման վրա. տեխնոլոգիական հարցերով
խորհրդատվթյն. համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտմ խորհրդատվթյններ.
համակարգչային անվտանգթյան ոլորտմ
խորհրդատվթյն. ինտերիերի դիզայն. վեբկայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծմ և մշակմ երրորդ անձանց համար
(ծառայթյններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտմ). ծրագրային ապահովման
մշակմ ծրագրային ապահովման հրատարակման շրջանակներմ. հարթակ որպես ծառայթյն (PaaS). համակարգչային հարթակների
կատարելագործմ. այցեքարտերի ձևավորմ.
գովազդային նյթերի գրաֆիկական ձևավորմ:
____________________

(210) 20211395
(220) 25.06.2021
(730) «Սոլտեքս» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Եղվարդ, Աբովյան
փ., 2-րդ նրբ., տն 5, AM
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(540)

(511)
դաս 29. սննդային յղ:
____________________

(210) 20211396
(220) 25.06.2021
(730) «Սոլտեքս» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Եղվարդ, Աբովյան
փ., 2-րդ նրբ., տն 5, AM
(540)

(511)
դաս 29. սննդային յղ:
____________________

(210) 20211398
(220) 28.06.2021
(730) «Ռեդի-Սթեդի» ՍՊԸ, Երևան, Բռնազյան
7, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստմ և
առաքմ:
____________________
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(210) 20211401
(220) 28.06.2021
(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան
25, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. մրգահյթեր. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 33.ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 35. հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. առևտրային
տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ. գովազդային նյթերի տարածմ.
ապրանքների ցցադրմ:
____________________

(210) 20211402
(220) 28.06.2021
(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան
25, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. մրգահյթեր. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 33.ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարնակող
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ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 35. հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. առևտրային
տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ. գովազդային նյթերի տարածմ.
ապրանքների ցցադրմ:
____________________

(210) 20211403
(220) 28.06.2021
(730) «Մերիէլ» ՍՊԸ, Երևան 0019, Բաղրամյան
25, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. մրգահյթեր. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 33.ապերիտիֆներ. թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ.
լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. ալկոհոլային խﬕչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարնակող
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 35. հայտարարթյնների փակցնմ. ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. առևտրային
տեղեկատվթյան գործակալթյնների ծառայթյններ. գովազդային նյթերի տարածմ.
ապրանքների ցցադրմ:
____________________

(210) 20211406
(220) 28.06.2021
(730) Արտակ Հրաչիկի Շահբազյան, Արարատի
մարզ, գ. Մարմարաշեն 19, տն 16, AM

159
159

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

(540)

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակցներ. ջրիմռների սննդային լծամզքներ (էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրկներ (անչոս). գետնընկյզի յղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յղ. կոկոսի յղ
(կարագ). սերցքային կրեմ. ձվի սպիտակց.
արյնախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադրթյններ արգանակ պատրաստել համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկյզներ. կանճրակի սննդային յղ.
արգանակի խտածոներ. մրաբաներ. սառեցրած մրգեր. ապրներ. չաﬕչ. թթ դրած մանր
վարնգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յղ. սերցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. խրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան սկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղաﬕս. ﬕս. անկենդան ձկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
կոճապղպեղի մրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյթեր
սննդային ճարպեր պատրաստել համար. յղային խառնրդներ բտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յղ. սննդային
յղ արմավեն կորիզից. քնջթի սննդային
յղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապխտ. ձվի դեղնց. յոգրտ.
բանջարեղենի ապրներ. բանջարեղենի հյթեր սննդ պատրաստել համար. մսային լ-
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ծամզքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կﬕս.
կաթի գերակշռթյամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճկ. կաթնամթերք. լանգստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրսային ջեմ. սննդային
ոսկրածծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկենդան ﬕդիաներ. արմավեն սննդային յղ.
մշակված ընկյզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտղ. զեյթնի սննդային յղ.
սննդային ոսկրայղ. պեկտիններ խոհարարական նպատակների համար. մանրաթթ.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
ﬕս. բաղադրթյններ ապրներ պատրաստել համար. տոմատի խյս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձկ. անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան թյննոս. տոմատի հյթ
սննդ պատրաստել համար. արևածաղկի
սննդային յղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նշ. մշակված
գետնընկյզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յղ. կոկոսի հեղկ սննդային յղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխնջներ. սպիրտի ﬔջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձկ. պահածոյացված ﬕս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխնջի
ձվեր. տոֆ (սոյայի շոռ). հարած սերցք. խոզի
ﬕս. տելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ.
ձկան ալյր սննդի ﬔջ օգտագործել համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձկ. անկենդան
հոլոտրիներ (ծովային վարնգ). սննդի ﬔջ
օգտագործվող շերաﬕ որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյս. լոռամրգի մրգանյշ. թահինի.
հմս. պահածոյացված ծովային ջրիմռներ.
թեթև նախտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերﬔր. ձկան մսեր. ոչ ալկոհոլա-
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յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված սերﬔր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարնակթյամբ
կաթ. կտավատի սննդային յղ. ցածր կալորիականթյամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթնային ֆերﬔնտներ խոհարարական նպատակների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորմով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածկ.
դդﬕկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկյզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բլգոգի.
շաքարապատված ընկյզներ. բրավետացված ընկյզներ. մշակված պնդկ. պահածոյացված հատապտղներ. գակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյթ խոհարարական նպատակների համար. սառեցմով
չորացրած ﬕս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերցքներ. սառեցմով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային յղ.
տելի մրջյնների թրթրներ, պատրաստված. տելի անկենդան ﬕջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկյզի հիմքով հացին
քսվող սննդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նշի կաթ. գետնընկյզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկյզի կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային մածկ. յբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատյ. բադի կոնֆիներ.
անդյետ. սպիտակ պդինգ. կասլե. շկրտ. քերած կարտոֆիլից յղաբլիթներ. օմլետ.
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մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սննդ պատրաստել
համար. մրգային խտածոներ սննդ պատրաստել համար. հացին քսվող սննդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած տելի ծաղիկներ.
բյրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթ դրած կոճապղպեղ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լծամզքներ (էքստրակտներ). գարեջր. կոճապղպեղի գարեջր. ածիկի գարեջր. գարեջրի
քաղց. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրթյններ ըմպելիքներ
պատրաստել համար. ոչ ալկոհոլային բնահյթեր ըմպելիքներ պատրաստել համար.
մրգահյթեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրթյններ գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
լիմոնադներ. գայլկի լծամզքներ (էքստրակտներ) գարեջր պատրաստել համար.
բանջարեղենի հյթեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղց. խաղողի չխմորված քաղց. օրշադ. սոդայաջր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել
համար. գազավորված ջր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյթ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով. սմզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնրդների 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. սրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար
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գինի (գարեջր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. շենդի:
____________________

(210) 20211411
(220) 29.06.2021
(730) Գոռ Շահբազյան, ՀՀ, Երևան, Նար-Դոսի
1, բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 20. կահյք. հայելիներ. նկարների
շրջանակներ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր.
պահեստավորման և տեղափոխման համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր.
եղջյր. կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ
ծովի փրփր. սաթ. ﬔտաղական կահյք.
ճամբարային
կահյք.
հրացանների
համար կանգնակներ. լրագրերի համար
ցցասեղաններ. փայտից հյսած ներսի
շերտավարագյրներ.
անկողնային
պարագաներ. ներքնակներ. մահճակալների
հիմքեր.
բարձեր.
հայելիներ.
կահյքի
և
հարդարվել
հայելիներ.
համարների
գրանցման
ոչ
ﬔտաղական
թիթեղներ.
մանր և ոչ ﬔտաղական իրեր. հեղյսներ.
սեղﬕչներ. կահյքի անիﬖեր. խողովակներն
ամրակապել
համար.
անրներ.
ոչ
ﬔտաղական և ոչ քարից փոստարկղեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառայթյններ.
փեյջինգային
ծառայթյն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային
կապի
այլ
ﬕջոցների
օգտագործմամբ).
հեռահաղորդակցթյան
ոլորտմ
տեղեկատվթյան
տրամադրմ.
էլեկտրոնային
նամակների
հաղորդմ.
հաղորդագրթյնների փոխանցմ:
____________________

(210) 20211412
(220) 29.06.2021
(730) Ակցիոնեռնոյե
Ագրոխիմ”, RU
(540)

օբշչեստվո
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(511)
դաս 5. պեստիցիդներ. ﬕջատասպան
ﬕջոցներ.
պատրաստկներ
ﬖասատ
բյսերը ոչնչացնել համար. ֆնգիցիդներ:
____________________

(210) 20211417
(220) 29.06.2021
(730) Ս.Ս.Մ. ՍԻՔՍ ՍԻԳՄԱ ՄԱՆԱՋՄԵՆԹ
ԼԻՄԻՏԵԴ, CY
(540)

(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20211419
(220) 29.06.2021
(730) «Մինի բասկոնիա»
Արշակնյաց պող., շ. 15, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս
29.
ջրիմռների
սննդային
լծամզքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային ճարպեր. անկենդան անձրկներ
(անչոս). թթ դրած մանր վարնգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման
ենթարկված
բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յղ.
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ.
անկենդան
խեցգետիններ.
Խեցգետնի
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ձողիկներ. ձկան սկի. անկենդան ձկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ.
անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային սոսինձ.
խոզապխտ.
լանգստներ
(անկենդան).
բեկոն. անկենդան խեցեմորթներ. անկենդան
ﬕդիաներ. լյարդի պաշտետներ. մանրաթթ.
պահածոյացված
սիսեռ.
նրբերշիկ.
աղը
դրած ﬕս. անկենդան սարդինա ձկ.
անկենդան սաղմոն. անկենդան թյննոս.
պահածոյացված գետնասնկեր. լյարդ. ձկան
հիմքով սննդամթերք. անկենդան խխնջներ.
անկենդան
սղոցաձև
ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձկ. պահածոյացված ﬕս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխնջի
ձվեր. աղը դրած ձկ. ձկան մսեր. ձկան
մշակված խավիար. թաժին [մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակր].
անկենդան կակղամորթներ:
____________________

(210) 20211420
(220) 29.06.2021
(730) «Մինի բասկոնիա»
Արշակնյաց պող., շ. 15, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակցներ.
ջրիմռների
սննդային
լծամզքներ
(էքստրակտներ).
դոնդող.
սննդային
ճարպեր. անկենդան անձրկներ (անչոս).
գետնընկյզի յղ. կարագ. կակաոյի սննդային
յղ. կոկոսի յղ (կարագ). սերցքային
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կրեմ.
ձվի
սպիտակց.
արյնախառն
երշիկ.
արգանակներ.
բաղադրթյններ
արգանակ պատրաստել համար. խավիար.
պահածոյացված
մրգեր.
երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկյզներ. կանճրակի սննդային
յղ. արգանակի խտածոներ. մրաբաներ.
սառեցրած մրգեր. ապրներ. չաﬕչ. թթ դրած
մանր վարնգ. պահածոյացված բանջարեղեն.
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յղ.
սերցք
(կաթնամթերք).
պանիրներ.
շաքարապատ մրգեր. կրոկետներ. անկենդան
խեցգետնանմաններ. խրմա. կաթ. անկենդան
խեցգետիններ. ձկան սկի. շրդանային
մակարդներ. ջերմային մշակման ենթարկված
մրգեր.
մրգային
դոնդող.
պտղաﬕս.
ﬕս. անկենդան ձկ. սննդային դոնդող.
մսային դոնդող. որսաﬕս. կոճապղպեղի
մրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ
սննդի համար. ճարպանյթեր սննդային
ճարպեր պատրաստել համար. յղային
խառնրդներ
բտերբրոդների
համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ.
եգիպտացորենի սննդային յղ. սննդային
յղ արմավեն կորիզից. քնջթի սննդային
յղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապխտ. ձվի դեղնց. յոգրտ.
բանջարեղենի
ապրներ.
բանջարեղենի
հյթեր սննդ պատրաստել համար. մսային
լծամզքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կﬕս.
կաթի գերակշռթյամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճկ. կաթնամթերք. լանգստներ
(անկենդան). բեկոն. պահածոյացված ոսպ.
մարգարին. ցիտրսային ջեմ. սննդային
ոսկրածծ.
անկենդան
խեցեմորթներ.
անկենդան ﬕդիաներ. արմավեն սննդային
յղ. մշակված ընկյզներ. ձվեր. ձվի փոշի.
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված
ձիթապտղ.
զեյթնի
սննդային
յղ.
սննդային
ոսկրայղ.
պեկտիններ խոհարարական նպատակների
համար. մանրաթթ. պահածոյացված սիսեռ.
նրբերշիկ. աղը դրած ﬕս. բաղադրթյններ
ապրներ պատրաստել համար. տոմատի
խյս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի
սննդային
ճարպ.
մրգային
աղցաններ.
անկենդան սարդինա ձկ. անկենդան սաղմոն.
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կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան
թյննոս. տոմատի հյթ սննդ պատրաստել
համար.
արևածաղկի
սննդային
յղ.
ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր.
անկենդան ընտանի թռչն. մրգակեղև.
ալգինատներ խոհարարական նպատակների
համար. ծեծած նշ. մշակված գետնընկյզ.
պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յղ. կոկոսի
հեղկ
սննդային
յղ.
պահածոյացված
լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք.
մրգային չիպսեր. անկենդան խխնջներ.
սպիրտի
ﬔջ
պահածոյացված
մրգեր.
սննդի համար պատրաստված ծաղկափոշի.
անկենդան
սղոցաձև
ծովամորեխներ.
պահածոյացված
ձկ.
պահածոյացված
ﬕս. անկենդան մանր ծովախեցգետիններ.
խխնջի ձվեր. տոֆ (սոյայի շոռ). հարած
սերցք. խոզի ﬕս. տելի թռչնի բներ.
ձկան պահածոներ. ձկան ալյր սննդի ﬔջ
օգտագործել համար. մրգային պահածոներ.
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը
դրած ձկ. անկենդան հոլոտրիներ (ծովային
վարնգ). սննդի ﬔջ օգտագործվող շերաﬕ
որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ.
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյս. լոռամրգի
մրգանյշ. թահինի. հմս. պահածոյացված
ծովային ջրիմռներ. թեթև նախտեստներ
մրգերի հիմքով. կտրված կաթ. կիմչի. սոյայի
կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված
պղպեղ. արևածաղկի մշակված սերﬔր. ձկան
մսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի
մսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված
սերﬔր. սննդի համար պատրաստված հալվե
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի
բարձր պարնակթյամբ կաթ. կտավատի
սննդային յղ. ցածր կալորիականթյամբ
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական
նպատակների համար. կաթնային ֆերﬔնտներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
կոմպոտներ. խտացրած կաթ. թթվասեր.
կաթնաթթվային խմորմով եռացրած կաթ.
թթվեցրած կաթ. տոմատի մածկ. դդﬕկի
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկյզի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
նշի կաթ խոհարարական նպատակների
համար.
բրնձի
կաթ.
պահածոյացված
արտիճկ.
կաթի
փոշի.
յակիտորի.
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բլգոգի.
շաքարապատված
ընկյզներ.
բրավետացված
ընկյզներ.
մշակված
պնդկ. պահածոյացված հատապտղներ.
գակամոլե. սոխի օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի
հյթ խոհարարական նպատակների համար.
սառեցմով չորացրած ﬕս. վարսակի կաթ.
բանջարեղենային սերցքներ. սառեցմով
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի
սննդային յղ. տելի մրջյնների թրթրներ,
պատրաստված. տելի անկենդան ﬕջատներ.
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկյզի
հիմքով հացին քսվող սննդ. կարտոֆիլի
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթդոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նշի
կաթ. գետնընկյզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի
կաթ խոհարարական նպատակների համար.
ըմպելիքներ նշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ
գետնընկյզի կաթի հիմքով. բնական կամ
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձկ).
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած
մրգային մածկ. յբա. սոյայի բլիթներ.
տոֆի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով կամ
բանջարեղենով պատրաստված կերակր].
տեմպե.
սատե.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատյ. բադի կոնֆիներ.
անդյետ.
սպիտակ
պդինգ.
կասլե.
շկրտ. քերած կարտոֆիլից յղաբլիթներ.
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա.
բանջարեղենային
խտածոներ
սննդ
պատրաստել համար. մրգային խտածոներ
սննդ
պատրաստել
համար.
հացին
քսվող սննդ բանջարեղենի հիմքով. ագարագար
խոհարարական
նպատակների
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ.
կաթնաշոռ.
կաթնաթթվային
ըմպելիքներ.
չորացրած տելի ծաղիկներ. բյրեղացված
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ.
թթ դրած կոճապղպեղ.
դաս
30.
ջրիմռներ
(հաﬔմնք).
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ.
աստղաձև անիսոն. հրշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարել համար. ոչ բժիչ
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թրﬔր.
սրճային
բրավետարարներ.
անշաբյր պատրաստկներ սննդի համար.
հաﬔմանք. անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը
պահածոյացնել
համար.
պաքսիմատ.
թխվածքաբլիթ.
ածիկային
գալետներ.
անանխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ.
ամոքահնց բլկիներ. կակաո. սրճ. սրճի
հմք. սրճի բսական փոխարինիչներ.
հրշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի
թփ. կարաﬔլներ (կոնֆետներ). կարրի
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք.
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սրճի փոխարինիչ).
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. ﬔխակ
(ամոքանք).
հաﬔմնքներ.
շաքարով
հրշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբդի. կայնարարներ հարած սերցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյթ), բացառթյամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքմ.
բնական քաղցրացնող նյթեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բրավետ պղպեղ. սննդային
ալյր. բակլայի ալյր. եգիպտացորենի
ալյր. մանանեխի փոշի. գար ալյր. սոյայի
ալյր. ցորենի ալյր. ալյրից պատրաստված
տելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրշակեղեն). պետիֆրներ
(հրշակներ). շաքար. բրավետարարներ
հրշակեղենի
համար
(բացառթյամբ
եթերային յղերի). փոշի հրշակեղենի
համար.
քաղցր
ամոքահնց
խմոր
հրշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյթեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառյց. սառյց
սառեցման համար. գլյկոզա խոհարարական
նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակցային նյթ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչպ (սոս). կակաոյով և
կաթով ըմպելիքներ. սրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ.
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյթեր
երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. ﬔղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկյզ. լապշա (արիշտա).
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կտապներ.
գարեձավար.
սենդվիչներ.
պաստեղներ (հրշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (հաﬔմանք). պիցաներ.
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյր. պդինգ
(քաղցրակտապ).
պրալինե.
ռավիոլի.
մատտակի
կոնֆետներ
(հրշակեղեն).
բրինձ.
զաֆրան
(քրքմ)
(հաﬔմանք).
սագո. սոսներ (հաﬔմնքներ). նեխրի
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի
ալյր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային
կարկանդակներ). վանիլի բրավետարարներ
խոհարարական
նպատակների
համար.
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերﬕշել.
կլեբյակա մսով (կերակր). պաշտետով
կարկանդակներ.
տնային
պայմաններմ
ﬕսը փափկացնող մթերքներ. սննդային
սառյց. պաղպաղակ պատրաստել փոշի.
հրշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրշակեղեն
գետնընկյզի հիմքով. բրավետարարներ
սննդի համար, բացառթյամբ եթերային
յղերի. բրավետարարներ ըմպելիքների
համար, բացառթյամբ եթերային յղերի.
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ.
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ.
վարսակաձավար.
մատտակի
ձողիկներ
(հրշակեղեն). գարեջրի քացախ. սրճի
հիմքով
ըմպելիքներ.
կակաոյի
հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սրճի
փոխարինիչներ.
բյրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չո-չո (հաﬔմնք). կսկս.
ածիկի լծամզք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի ﬔջ օգտագործել համար.
ակնամոմ. ռելիշ (հաﬔմնք). ﬔղվամոր կաթ.
ծովի ջր սննդ պատրաստել համար.
սշի. տոմատի սոս. մայոնեզ. աղի բլիթներ.
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրշակային).
մյսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոս.
սառեցրած յոգրտ (սննդային սառյց). չատնի
(հաﬔմնք). գարնանային ռլետ. տակոս.
տորտիլաներ. սառյցով թեյ. թեյի հիմքով
ըմպելիքներ. հաﬔմնքներ աղցանների համար.
թավալել պաքսիմատ. թաբլե. հալվա. քիշ.
մսային թանձր ամոքանք. ﬕսո. սոյայի խյս
(հաﬔմնք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր.
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եգիպտացորենի
շիլա.
եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիﬕ բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(հաﬔմնքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահնց խմորով
թխվածքեղենի համար. շոկոլադային մսեր.
աղանդերային մսեր (հրշակեղեն). մրգային
խյսեր (սոսներ). մարինադներ. չիզբրգեր
(սենդվիչներ).
պեստո.
բաղադրթյններ
խոզապխտը ջնարակել համար. կտավատի
սերմ խոհարարական նպատակների համար.
ցորենի ծիլեր սննդի ﬔջ օգտագործել համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարնակթյամբ. գինեքար խոհարարական
նպատակների
համար
.
գլյտենային
հավելյթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավեն
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ.
խմոր հրշակեղենի համար. վարենիկներ
(լցոնված խմորի գնդիկներ). պելﬔններ.
շոկոլադե
զարդարանքներ
տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված
զարդարանքներ
տորթերի
համար.
շոկոլադապատ ընկյզներ. բրնձի պդինգ
(քաղցրակտապ).
ընկյզի
ալյր.
մանրացրած սխտոր (հաﬔմնք). բաոցզի.
բրնձե խմոր խոհարարական նպատակների
համար. ցզյաոցզի. ռաﬔն. բարկահամ բլիթներ.
խառնրդներ բարկահամ բլիթի համար.
բրիտո. ջրիմռով փաթաթված պատրաստի
բրինձ . տելի թղթ. տելի բրնձե թղթ.
հացին քսվող սննդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սննդ ընկյզ պարնակող շոկոլադի
հիմքով. ալյրի հիմքով խմորագնդիկներ.
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող).
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ).
սառեցմով
չորացրած
ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը բրինձն
է. սառեցմով չորացրած ճաշատեսակներ,
որոնց հիﬓական բաղադրամասը մակարոնն
է. երիցկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային
կոնֆիտյր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և
տավարի մսի խառնրդով բրինձ). օնիգիրի.
արագ (ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթդոգ սենդվիչներ. սառյցի խորանարդիկներ.
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մշակված
սերﬓահատիկներ
որպես
հաﬔմնք օգտագործել համար. քնջթի
սերﬓահատիկներ (հաﬔմնք). թթ դրած
բանջարեղեն սր հաﬔմնքով (պիկալիլի).
մշակված կինոա. բլղր. մշակված հնդկացորեն.
հնդկացորենի
ալյր.
լոռամրգի
սոս
[հաﬔմնքներ]. խնձորի սոս [հաﬔմնքներ].
չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրշակեղեն. բրնձի կրեկերներ.
կիմչի յղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարﬕր լոբով. շնչառթյնը
թարմացնող
անանխի
կոնֆետներ.
շնչառթյնը
թարմացնող
ծամոններ.
արիշտա դոն. արիշտա սոբա. հաց առանց
սնձանի. հնդկարմավ (հաﬔմնք). լաքսա.
պրոֆիտրոլներ. կրասաններ. շոկոլադով հաց
(շոկոլատին). շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
ջրիմռով թեյ. կրեմ բրյլե. պաքսիմատային
խառնրդներ. տելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի
մակարններ. սրճի լցված պարկճներ.
նարնջի
ծաղկաջր
խոհարարական
նպատակների համար. մրգային սառյցներ.
նգա. հարիսա (հաﬔմնք). կոճապղպեղի
մածկ (հաﬔմնք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լծամզքներ (էքստրակտներ). գարեջր.
կոճապղպեղի գարեջր. ածիկի գարեջր.
գարեջրի քաղց. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ.
կաթնաշիճկային
հիմքով
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային բաղադրթյններ
ըմպելիքներ
պատրաստել
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյթեր
ըմպելիքներ
պատրաստել
համար.
մրգահյթեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար.
ջրեր
(ըմպելիքներ).
բաղադրթյններ
գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
լիմոնադներ.
գայլկի
լծամզքներ
(էքստրակտներ)
գարեջր
պատրաստել
համար. բանջարեղենի հյթեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղց. խաղողի չխմորված քաղց. օրշադ.
սոդայաջր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյթ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստել համար. գազավորված ջր.
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սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ
ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ.
մրգային
նեկտարներ
(ոչ
ալկոհոլային).
իզոտոնիկ
ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյթ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով.
սմզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնրդների 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. սրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար գինի
(գարեջր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20211472
(220) 07.07.2021
(730) ՀՀ Էկոնոﬕկայի նախարարթյն,
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM
(540)

(511)
դաս 1. օքսիդարարներ (քիﬕական հավելանյթեր շարժիչային վառելիքի համար).
սոսնձող նյթեր արդյնաբերական նպատակների համար. աղեր պահածոյացման համար,
բացառթյամբ սննդի պատրաստման համար
օգտագործվողների.
օժանդակ
հեղկներ
հղկանյթերի հետ օգտագործել համար.
ռետինացման (վլկանացման) ժեղարարներ.
հակափրփրային լծյթներ էլեկտրական կտակիչների համար. ացետատներ (քիﬕական
նյթեր). ցելյլոզի ացետատ, չմշակված. մանրէաբանական պատրաստկներ թթվեցնել
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համար. քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն.
ացետիլեն. քառաքլորէթան. թթներ. քիﬕական պատրաստկներ կոնդենսացման համար.
քիﬕական թթվակայն բաղադրթյններ.
պատրաստկներ պողպատի մաքրամշակման
համար. ակտինիմ. քիﬕական հավելանյթեր հորատման լծյթների համար. քիﬕական հավելանյթեր մոտորային վառելիքի
համար. մաքրող հավելանյթեր բենզինի
համար. կպչն բաղադրթյններ վիրաբժական վիրակապման նյթերի համար. նյթեր ջրը փափկացնել համար. տրագանտ
(տրագականտ) արդյնաբերական նպատակների համար. ակտիվացրած ածխ. մղող
գազեր աերոզոլների համար. լսանկարչական
թլացցիչներ. սոսինձներ հայտարարթյններ փակցնել համար. ագար-ագար արդյնաբերական նպատակների համար. կցող
նյթեր բետոնի համար. քիﬕկատներ գյղատնտեսթյան համար, բացառթյամբ ֆնգիցիդների, հերբիցիդների, ﬕջատասպանների
և մակաբծասպանների. բաղադրթյններ
դողերի օդախցիկները նորոգել համար. սպիտակցներ (կենդանական կամ բսական,
հմք). յոդային սպիտակցներ. ածիկային
սպիտակցներ. ալբﬕնային թղթ. ալկալիներ. կծ ալկալիներ. հողալկալիական ﬔտաղներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ.
ծովային
ջրիմռներ
(պարարտանյթեր).
քիﬕական նյթեր սննդամթերքը պահածոյացնել համար. քիﬕական պատրաստկներ
ﬔտաղների լեգիրմը հեշտացնել համար.
արզնահող. ալյﬕնային շիբ. ալյﬕնի հիդրատ. ալյﬕնի սիլիկատներ. ալյﬕնի քլորիդներ. ալյﬕնի յոդիդ. շիբ (պաղլեղ).
քիﬕկատներ հողը պարարտացնել համար.
աﬔրիցիմ. օսլա արդյնաբերական նպատակների համար. քիﬕական նյթեր օսլան
նոսրացնել համար (սոսնձազերծող). անշադր. աղաթթ. ամոնիակային աղեր. ամոնիակ.
ալդեհիդամոնիակ.
ալյﬕնա-ամոնիմային շիբ. աﬕլացետատ.
աﬕլային սպիրտ. հեղկ անջր ամոնիակ.
անհիդրիդներ. փայտածխ. կենդանական
սպիտակցներ (հմք). անտրանիլային թթ.
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի օքսիդ.
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ծարիրի սլֆիտ. ապրետրներ մանածագործվածքի համար. սենեգալյան բսախեժ արդյնաբերական նպատակների համար. կպչն
բաղադրթյններ ծառերը պատվաստել
համար. մածիկներ ծառերի ճեղքերի համար
(անտառային տնտեսթյն). արծաթի աղերի
լծյթներ արծաթապատման համար. արգոն.
կապարի արսենատ. մկնդեղ. արսենային թթներ. աստատին. վառելիք ﬕջկային ռեակտորների համար. քիﬕական պատրաստկներ
շարժիչներմ այրքը հեռացնել համար.
ինքնագնավորվող լսանկարչական թղթ.
լսարարներ տեքստիլ արտադրանքի համար.
ազոտ. ազոտի օքսիդ. ազոտական պարարտանյթեր. ազոտական թթ. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գին արտադրթյան ժամանակ
օգտագործվող քիﬕական պատրաստկներ).
պատրաստկներ սևեռակման համար (լսանկարչթյն).
լծյթներ
ցինկապատման
համար, լծյթներ գալվանապատման համար.
երանգավորող լծյթներ (լսանկարչթյն).
նատրիﬕ կարբոնատ. բարիմ. բարիﬕ
օքսիդ. բարիտային թղթ. բարիﬕ ﬕացթյններ. նյթեր գլպաների հատերը գնալը
կանխել համար. հիմքեր (քիﬕական նյթեր).
քիﬕկատներ արծնի արտադրթյան համար,
բացառթյամբ ներկերի պիգﬔնտների. բոքսիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթ
(բենզոյաթթ). օրթոբենզոյական թթվի սլֆիﬕդ. սախարին. բերկելիմ. նյթեր բետոնը
փրփրեցնել համար. պահպանող ﬕջոցներ
բետոնի համար, բացառթյամբ ներկերի և յղերի. անագի երկքլորիդ. կալիﬕ երկքրոմատ. նատրիﬕ երկքրոմատ. լսարարներ և
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. կենսաբանական կատալիզատորներ. կալիﬕ երկօքսալատ.
մանգանի
երկօքսիդ.
բիսմթ.
բիսմթի հիﬓային գալատ. խոնավացնող
պատրաստկներ սպիտակեցնելիս օգտագործել համար. գնազերծիչներ մոﬔրի համար.
դաբաղային փայտանյթ. փայտասպիրտ.
փայտազանգված. փայտաքացախ (փայտահեղկ). բորակ. բորական թթ արդյնաբերական
նպատակների
համար.
լծյթներ
հորատման համար. կարծր զոդանյթեր. քիﬕկատներ կոնդենսացմը կանխել համար.
կատեխ (դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ.
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կալցիﬕ ցիանաﬕդ (ազոտական պարարտանյթեր). կալիֆոռնիմ. պլաստիկարարներ. պաշտպանիչ նյթեր կաչկի համար.
կարբոնատներ. մագնեզիﬕ կարբոնատ.
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթ. կարբիդներ. կալցիﬕ կարբիդ. կասիոպիմ (լյտեցիմ).
կատալիզատորներ.
ցելյլոզ
(թաղանթանյթ). թղթազանգված. վիսկոզ.
ածխածնավորիչներ (ﬔտալրգիա). ֆերﬕմ.
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիմ. հազվագյտ հողերի ﬔտաղների աղեր. ցեզիմ.
կետոններ. պատրաստկներ կենդանական
ածխից. ակտիվացրած ածխ զտիչների
համար. կենդանական ոսկրածխ. արյան
ածխ. պատրաստկներ, որոնք ապահովմ
են ածխի խնայողական օգտագործմը. սոսնձող ﬕջոցներ կոշկեղենի համար. կալցիﬕ
կարբոնատ. քլորակիր. քիﬕկատներ ծխնելյզները, բխարիները մաքրել համար. քիﬕկատներ
կաշին
նորացնել
համար.
արդյնաբերական քիﬕկատներ. քիﬕական
պատրաստկներ գիտական նպատակների
համար, բացառթյամբ բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով օգտագործվողների.
քիﬕական
ռեակտիﬖեր,
բացի
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով օգտագործվողներից. դանդաղարարներ
ﬕջկային ռեակտորների համար. քիﬕական
տրոհիչներ.
քիﬕական
պատրաստկներ
լաբորատոր անալիզների համար, բացառթյամբ բժշկական կամ անասնաբժական
նպատակներով օգտագործվողների. քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորաջրածնային
թթ. քոլաթթ. քրոմատներ. քրոմային շիբ.
քրոﬕ օքսիդ. քրոﬕ աղեր. քրոմական թթ.
մածիկներ կաշվի համար. մածիկներ դողերի
համար. սոսինձներ կոտրված իրերը նորոգել
համար. պատրաստկներ ցեﬔնտին անջրանցիկթյն հաղորդել համար, բացառթյամբ
ներկերի. պաշտպանիչ նյթեր ցեﬔնտի
համար, բացառթյամբ ներկերի և յղերի.
հեղկներ հիդրավլիկական համակարգերի
համար. մոմ ծառերը պատվաստել համար.
կիտրոնաթթ արդյնաբերական նպատակների համար. լսարարներ գին քաղցրահյթի համար. շոհ վերջնամշակման և
նախաներկման համար. սոսինձներ պաստառների համար. լսարարներ գինիների համար.
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կոլոդիմ. աղեր ﬔտաղների ներկման համար.
փափկիչներ կաշվի համար, բացառթյամբ յղերի. նյթեր ծաղիկները թոշնելց պաշտպանել համար. կոնսերվանտներ դեղագործական
արդյնաբերթյան համար. լսաքիﬕկատներ. զգայնացված գործվածք (պաստառ) լսանկարչթյան
համար.
լսաթիթեղներ.
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստկներ.
պատրաստկներ կաշին մշակել համար.
պատրաստկներ մորթիները մշակել համար.
թթ գինեթթվային կալիմ (տարտրատ) քիﬕական նպատակների համար. կրոտոնալդեհիդ.
կրիոգենային պատրաստկներ. սոսինձներ
կաշվի համար. քիﬕական նյթեր կաշվի մշակման համար. քիﬕկատներ կաշվի տոգորման
համար. պղնձարջասպ, պղնձի սլֆատ
(ծծմբաթթվային պղինձ). կյրիմ. լծյթներ
ցիանատպթյան համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. արտադրական գործընթացներմ
օգտագործվող
ճարպազրկող
պատրաստկներ. պատրաստկներ սոսնձով
կպցրածն անջատել և պոկել համար. քիﬕկատներ յղերն անջատել և տարրալծել
համար. սոսնձազերծող պատրաստկներ.
դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների յղման հակահարակցային բաղադրթյններ
արտադրանքի
հանմը
հեշտացնել համար. նյթեր փայլատման
համար. ջրազրկող պատրաստկներ արդյնաբերական նպատակների համար. պատրաստկներ նստվածքը հեռացնել համար.
դետերգենտներ (լվացող նյթեր), որոնք օգտագործվմ են արտադրթյան ﬔջ. դեքստրին
(ապրետ). արատորոշման պատրաստկներ ոչ
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակների համար. դիաստազներ արդյնաբերական նպատակների համար. երկազոթղթ
(երկազոտային լսազգայն թղթ) պատճենման համար. պատրաստկներ ձայնասկավառակները վերականգնել համար. թորած ջր.
դոլոﬕտ արդյնաբերական նպատակների
համար. պատրաստկներ ﬔտաղների ﬗման
համար. դիսպրոզիմ. թթվեցրած ջր կտակիչները լիցքավորել համար. գլիցերին արդյնաբերական նպատակների համար. ծանր ջր.
լսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիﬕական նյթեր). պատրաստկներ լսաբռնկիչների
համար.
պատրաստկներ,
որոնք
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ապահովմ են վառելիքի խնայողական օգտագործմը. ռեակտիվ թղթ, բացառթյամբ
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով օգտագործվողների. հակաստատիկներ,
բացառթյամբ կենցաղայինների. աղեր գալվանական տարրերի համար. պատրաստկներ
արծնի մթնեցման համար. պատրաստկներ
ապակ մթնեցման համար. քիﬕկատներ
ապակին և արծնը ներկել համար. լսաէմլսիաներ. էմլգարարներ. զգայնացված լսաթիթեղներ. պատրաստկներ շոհավորման
համար. պարարտանյթեր. ֆերﬔնտային
պատրաստկներ արդյնաբերական նպատակների համար. ֆերﬔնտներ արդյնաբերական նպատակների համար. չմշակված
էպօքսիդային խեժեր. նյթեր գազազտման
համար. էրբիմ. քացախաթթ. ինդիկատորային թղթ (քիﬕական). բարդ եթերներ.
էթան. պարզ եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ
գլիկոլային եթեր. պարզ ﬔթիլային եթեր. ծծմբի
եթեր. քիﬕկատներ գործվածքի վրա հետքերի
առաջացմը կանխել համար. եվրոպիմ.
բաղադրթյններ կրակմարիչների համար.
ալյր
արդյնաբերական
նպատակների
համար. երկաթի աղեր. ֆերﬔնտներ քիﬕական նպատակների համար. ֆեռոտպթյան լսաթիթեղներ
(լսանկարչթյն).
պարարտանյթերի պատրաստկներ. հրակայն բաղադրթյններ. բաղադրթյններ
պտտակաձև պարրակների ակոսահատման համար. զտող պատրաստկներ ըմպելիքների
արդյնաբերական
արտադրթյան
համար. տրոհվող նյթեր ﬕջկային էներգիա
ստանալ համար. պատրաստկներ սևեռակման համար (լսանկարչթյն). ծծմբածաղիկ
քիﬕական նպատակների համար. նյթեր
ֆլյատապատման համար. ֆտոր. ֆտորի
ﬕացթյններ. ֆտորաջրածնային թթ. գրաֆիտ արդյնաբերական նպատակների համար.
կապակցող նյթեր ձլման արտադրթյան
համար. կաղապարման խառնրդներ ձլակաղապարների համար. քիﬕական հավելանյթեր ﬕջատասպան նյթերի համար.
քիﬕական հավելանյթեր ֆնգիցիդների
համար. մրջնաթթ. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիﬕական նպատակների համար. պատրաստկներ տեքստիլ արդյնաբերթյան ﬔջ
լﬔլ ժամանակ օգտագործել համար. լմման
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ժամանակ օգտագործվող պատրաստկներ.
ֆրանցիմ. արգելակի հեղկներ. լամպի մր
արդյնաբերական նպատակների համար.
քիﬕական պատրաստկներ ﬕսն ապխտել
համար. գադոլինիմ. գխտորներ (դաբաղման).
գխտորաթթ
թանաքի
արտադրթյան
համար. գալիմ. լսանկարչական թղթ.
գխտորադաբաղային թթ, տանին. պատրաստկներ ցինկապատման, գալվանապատման
համար. գամբիր (դաբաղանյթ). պաշտպանական գազեր եռակցման համար. պնդացված
գազեր
արդյնաբերական
նպատակների
համար. ժելատին լսանկարչթյան ﬔջ օգտագործել համար. ժելատին արդյնաբերական
նպատակների համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիﬕապես ակտիվ նյթեր). չոր սառյց
(ածխածնի երկօքսիդ). բսական սոսինձներ
ﬕջատների դեմ պայքարել համար. գլյկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. գնազերծիչներ ճարպերի համար. ճարպաթթներ.
մածիկ ծառերը պատվաստել համար. գանո
(թռչնաղբ). գրյն-բալասան լաքի արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործել համար. հելիմ.
հոլﬕմ. պտղների աճն արագացնող հորմոններ. քիﬕկատներ այգեգործթյան և բանջարաբծթյան
համար,
բացառթյամբ
ֆնգիցիդների, հերբիցիդների, ﬕջատասպանների և մակաբծասպանների. յղեր
սննդամթերքի պահպանման համար. յղեր
արտադրման ընթացքմ կաշվի մշակման
համար. յղեր կաշվի դաբաղման համար. դիսպերսարարներ նավթի համար. դիսպերսարարներ
յղերի
համար.
գնաթափող
պատրաստկներ յղերի համար. քիﬕկատներ յղերը մաքրել համար. բսահող. հիդրատներ. ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին.
նատրիﬕ հիպոքլորիտ. հիպոսլֆիտներ.
քիﬕկատներ գործվածքներին անջրանցիկթյն հաղորդել համար. քիﬕկատներ գործվածքների տոգորման համար. քիﬕկատներ
կաշվին անջրանցիկթյն հաղորդել համար.
յոդ քիﬕական նպատակների համար. յոդի
աղեր. յոդական թթ. յոդ արդյնաբերական
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյնաբերական նպատակների համար. ճենակավ
(սպիտակ). դիատոﬕտ, կիզելգր. կրիպտոն.
կաթնաթթ. կաթնաֆերﬔնտներ քիﬕական
նպատակների համար. լանթան. պատրաս-
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տկներ ոսպնյակների խամրմը կանխել
համար. լիթիﬕ օքսիդ. լիթիմ. պաշտպանիչ
նյթեր քարե շարվածքի համար, բացառթյամբ ներկերի և յղերի. պաշտպանիչ նյթեր
աղյսե շարվածքի համար, բացառթյամբ
ներկերի և յղերի. մագնեզիտներ. մագնեզիﬕ քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրեն
կեղև
արդյնաբերական
նպատակների
համար. քիﬕկատներ ապակ փայլատման
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդներ. ﬔտաղակերպներ. ազնիվ ﬔտաղների
աղեր,
արդյնաբերական
նպատակների
համար. պատրաստկներ ﬔտաղների շիկամշակման համար. ﬔթան. քիﬕական պատրաստկներ
խաղողը
չոռից
(սնկային
հիվանդթյն) պաշտպանել համար. հանքային թթներ. աղեր արդյնաբերական նպատակների
համար.
խոնավացնող
պատրաստկներ ներկելիս օգտագործել
համար. նավթալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտնիմ. թնավոր գազերի չեզոքարարներ. քիﬕական
պատրաստկներ
հատիկաբյսերը
մրիկից պաշտպանել համար. րանի նիտրատ. զգայնացված թիթեղիկներ օֆսեթ
տպագրթյան համար. օլեինային թթ. օլիվին
(ձիթակն) (սիլիկատային ﬕներալ). ոսկ աղեր.
թրթնջկաթթվային
կալիմ.
օքսալատներ.
թրթնջկաթթ. թթվածին արդյնաբերական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
արդյնաբերական նպատակների համար.
պալադիﬕ քլորիդներ. բորակով ներծծված
թղթ. լսաչափական թղթ. զգայնացված
թղթ. լակմսաթղթ. պեկտիններ լսանկարչթյան ﬔջ օգտագործել համար. նատրիﬕ պերբորատներ. պերկարբոնատներ.
պերքլորատներ. պերսլֆատներ. պերծծմբական թթ. կարբոլային թթ արդյնաբերական նպատակների համար. ֆոսֆատներ
(պարարտանյթեր). խարաﬓեր (պարարտանյթեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. սպերֆոսֆատներ
(պարարտանյթեր).
թղթ
լսապատճենման համար. ֆոսֆորական թթ.
գործվածք լսապատճենների համար. լսահայտածիչներ. լսազգայնարարներ. պիկրինային թթ. չմշակված պլաստմասսաներ.
պլաստիզոլներ. կապարի ացետատ. կապարի
օքսիդ. պլտոնիմ. պոլոնիմ. կարտոֆիլի
ալյր
արդյնաբերական
նպատակների
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համար. տորֆահմսային թաղարներ այգեգործթյան և բանջարաբծթյան համար.
պոտաշ. կալիմ. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ.
պրոﬔթիմ. պրոտակտինիմ. չմշակված
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթ. քվեբրախո
արդյնաբերական նպատակների համար.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր գիտական նպատակների համար. ռադոն. ռադիմ
գիտական նպատակների համար. սառնազդակներ. հացահատիկային բյսերի մշակման
կողﬓակի արգասիքներ արդյնաբերական
նպատակների համար. չմշակված ակրիլային
խեժեր. ռենիմ. զգայնացված ռենտգենյան
լսակայված թաղանթներ. բաղադրթյններ
դողերը նորոգել համար. ռբիդիմ. կաղապարման ավազ. սալիցիլային թթ. սելիտրա.
սամարիմ. սոսներ ծխախոտը բրավետացնել համար. ﬔտաղական օճառներ արդյնաբերական նպատակների համար. սկանդիմ.
սեբացինային թթ. աղեր (քիﬕական պատրաստկներ). չմշակված աղեր (հմք). աղեր
(պարարտանյթեր). սելեն. սերﬔրի պահպանմանը նպաստող նյթեր. սիլիկատներ. սիլիցիմ. սիլիկոններ. նատրիմ. սլֆիտներ.
քիﬕկատներ զոդման համար, քիﬕկատներ
եռակցման համար. կալցինացված սոդա.
կաստիկներ արդյնաբերական նպատակների համար. կաստիկ սոդա արդյնաբերական նպատակների համար. նատրիﬕ աղեր
(քիﬕական պատրաստկներ). ծծմբ. ազոտաթթվային բիսմթ քիﬕական նպատակների համար. բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային
հանքանյթ). ստեարինային թթ. ստրոնցիմ. մր արդյնաբերական կամ գյղատնտեսական նպատակների համար. հեղկներ
էլեկտրական կտակիչները սլֆատազրկել
համար. սլֆաթթներ. ծծմբային թթ.
ծծմբական թթ. աղտոր դաբաղման ժամանակ
օգտագործել համար. քիﬕկատներ անտառային տնտեսթյան համար, բացառթյամբ
ֆնգիցիդների, հերբիցիդների, ﬕջատասպանների և մակաբծասպանների. տալկ
(մագնեզիﬕ սիլիկատ). աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ նյթեր. կալցիﬕ աղեր. դաբաղաթթ. տապիոկայի ալյր արդյնաբերական
նպատակների համար. գինեքար, բացառթյամբ դեղագործական նպատակների համար
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օգտագործվողի.
գինեթթ.
տեխնեցիմ.
տելր. մակերևթային ակտիվ նյթեր. տերբիմ. քիﬕկատներ ապակին ներկել համար.
պատրաստկներ ապակ խամրմը կանխել համար. քիﬕկատներ պատհանի ապակիների խամրմը կանխել համար. հող բյսեր
աճեցնել համար. ֆլերային հող տեքստիլ
արդյնաբերթյան
համար.
հազվագյտ
հողեր. պարարտ կավահող. քառաքլորﬔթան.
քառաքլորիդներ. խոնավացնող պատրաստկներ մանածագործթյան համար. թալիմ.
թիոկարբոնիլիդ. թլիմ. թորիմ. տիտանի
երկօքսիդ արդյնաբերական նպատակների
համար. տիտանիտ. տոլոլ. տորֆ (պարարտանյթ). պաշտպանիչ նյթեր կղﬕնդրի
համար, բացառթյամբ ներկերի և յղերի.
վոլֆրամական թթ. րանի օքսիդ. հեղկ
ապակի (լծվող). արդյնաբերական պատրաստկներ ﬕսը փափկացնել համար. քիﬕական
պատրաստկներ
խաղողի
հիվանդթյնների կանխարգելման համար.
գին սպիրտ. երանգավորող աղեր (լսանկարչթյն). ռետինացնող (վլկանացնող)
պատրաստկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբիմ. իտրիմ. քլորիդներ. սլֆատներ. ցիրկոնիﬕ
երկօքսիդ.
արդյնաբերական
պատրաստկներ սննդամթերքի պատրաստման գործընթացն արագացնել համար. ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյնաբերական
նպատակների համար. ալկալիական յոդիդներ
արդյնաբերական նպատակների համար.
ալկալիական ﬔտաղներ. ալկալիական ﬔտաղների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյնաբերական նպատակների համար. ալյﬕնի
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառթյամբ գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). ամոնիﬕ աղեր. կենդանական ածխ.
ազոտաթթվական արծաթ. գնաբացող քիﬕկատներ արդյնաբերական նպատակների
համար. բանջարանոցային կլտրաների սերﬔրի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստկներ.
նիտրատներ.
սոսինձներ
երեսապատման
սալիկների համար. բարիﬕ սլֆատ. քիﬕական նյթեր ներկեր պատրաստել համար.
ﬔթիլբենզոլ. ﬔթիլբենզեն. նատրիﬕ երկկարբոնատ քիﬕական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստկներ, ոչ բժշկական կամ անասնաբժական նպատակների
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համար.
գնաթափող
պատրաստկներ
արդյնաբերական նպատակների համար.
զգայնացված չլսակայված լսաժապավեններ. փայտասպիրտի թորման արգասիքներ.
հալանյթեր կարծր զոդման համար. հալանյթեր զոդման համար. բրոմ քիﬕական նպատակների համար. անթրացենային քլորացված
յղ բյսերի պաշտպանթյան համար. ֆլոկլյանտներ. լեցիթին (հմք). սբստրատներ
(տակդիրներ) բյսերն առանց հողի աճեցնել
համար (գյղատնտեսթյն). ցելյլոզների
(թաղանթանյթերի) բարդ եթերներ արդյնաբերական նպատակների համար. կազեին
արդյնաբերական նպատակների համար.
ցելյլոզների (թաղանթանյթերի) ածանցյալներ
(քիﬕական
նյթեր).
ցելյլոզների
(թաղանթանյթերի) պարզ եթերներ արդյնաբերական նպատակների համար. մանրէաբանական պատրաստկներ ոչ բժշկական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստկներ ոչ բժշկական կամ անասնաբժական նպատակների համար. կլտրաներ ﬕկրոօրգանիզﬓերից, բացառթյամբ
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով օգտագործվողների. գազի մր արդյնաբերական
նպատակների
համար.
զգայնացված չլսակայված կինոժապավեններ. կոբալտի օքսիդներ արդյնաբերական
նպատակների համար. սոսինձներ արդյնաբերական նպատակների համար. յղեր մշակված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ
քիﬕական նպատակների համար. բաղադրթյններ ձայնասկավառակների արտադրթյան համար. նյթեր ճարպերն անջատել և
տարրալծել համար. պլաստմասսաների
դիսպերսմ. լծիչներ լաքերի համար. քաղցրացնող նյթեր, արհեստական (քիﬕական
պատրաստկներ). քիﬕկատներ ջրի մաքրման
համար. փափկիչներ արդյնաբերական նպատակների համար. զտող նյթեր չմշակված
պլաստմասսաներից. զտող նյթեր քիﬕական
նյթերից. զտող նյթեր անօրգանական նյթերից. զտող նյթեր բսական նյթերից.
գլյկոզա արդյնաբերական նպատակների
համարսոսնձանյթ (սոսինձ), բացառթյամբ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար օգտագործվողների. բնական
սոսինձներ (սոսնձող նյթեր) արդյնաբերա-
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կան նպատակների համար. պատրաստկներ,
որոնք աղյսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանմ են խոնավթյնից, բացառթյամբ
ներկերի. ձկան սոսինձ, բացառթյամբ գրասենյակային, սննդային կամ կենցաղային նպատակների
համար
օգտագործվողների.
կոնսերվանտներ գարեջրի համար. սինթետիկ
նյթեր յղերը կլանել համար. խեցեգործական նյթեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող
ﬕջոցներ օգտագործել համար. կոմպոստ.
բաղադրթյններ տեխնիկական խեցեղենի
արտադրթյան համար. դիատոմային հող.
ﬔտաղների խածանյթեր. պատրաստկներ
բյսերի աճը կարգավորել համար. պատրաստկներ նստվածքի (դիրտի) հեռացման
համար, բացառթյամբ կենցաղայինի. ծովաջր արդյնաբերական նպատակների համար.
ﬕկրոտարրերով հարստացված պատրաստկներ բյսերի համար. քափր արդյնաբերական
նպատակների
համար.
քիﬕական
ժեղարարներ թղթի համար. քիﬕական ժեղարարներ կաչկի (ռետինի) համար. բսահող (հմս) հողը պարարտացնել համար.
մագնիսական հեղկ արդյնաբերական նպատակների համար. կառավարող սարքի ժեղարարի հեղկներ. փոխհաղորդակային հեղկ.
պատրաստկներ շարժիչներմ հեղկների
եռալն արգելակող բաղադրթյնների համար.
խեցեգործական հավելանյթեր, որոնք օգտագործվմ են թրծման ժամանակ (հատիկավոր և
փոշ տեսքով). սառնազդակներ տրանսպորտային ﬕջոցների շարժիչների համար. քիﬕկատներ ռադիատորները լվալ (մաքրել)
համար. մածկանման լցանյթեր ավտոմոբիլի
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապակիների
համար. փքեցրած կավ հիդրոպոնիկական կլտրաների համար (հիﬓանյթ). պատրաստկներ պաստառները պոկել համար.
քիﬕական հավելանյթեր յղերի համար. յղային մածիկներ (մածվածք). սերﬔրի գեներ
գյղատնտեսական արտադրթյան համար.
ցողնային բջիջներ, բացառթյամբ բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով
օգտագործվողների. կլտրաներ կենսաբանական
հյսվածքներից,
բացառթյամբ
բժշկական կամ ասնաբժական նպատակներով օգտագործվողների. պարարտանյթեր
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ձկան ալյրից. ֆերﬔնտային պատրաստկներ սննդի արդյնաբերթյան համար. ֆերﬔնտներ սննդի արդյնաբերթյան համար.
գլյկոզա սննդի արդյնաբերթյան համար.
լեցիթին սննդի արդյնաբերթյան համար.
լեցիթին արդյնաբերական նպատակների
համար. պեկտին սննդարդյնաբերթյան
համար. պեկտին արդյնաբերական նպատակների համար. գինեթթվային կալիմ
(տարտրատ)
սննդի
արդյնաբերթյան
համար. գինեթթվային կալիմ (տարտրատ)
արդյնաբերական նպատակների համար.
ալգինատներ սննդային արդյնաբերթյան
համար. սնձան (գլյտեն) սննդի արդյնաբերթյան համար. սնձան (գլյտեն) արդյնաբերական նպատակների համար. կաթնաշաքար
(լակտոզ) սննդարդյնաբերթյան համար.
կաթնաշաքար (լակտոզ) արդյնաբերական
նպատակների համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) (հմք). կաթնաֆերﬔնտներ սննդի
արդյնաբերթյան համար. կաթնաֆերﬔնտներ արդյնաբերական նպատակների համար.
կազեին
սննդարդյնաբերթյան
համար.
անշադրի սպիրտ. քիﬕական նյթեր պիգﬔնտներ պատրաստել համար. պատրաստկներ ﬕկրոօրգանիզﬓերից, բացառթյամբ
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակներով օգտագործվողների. հողային խառնրդներ թաղարային մշակաբյսերի համար.
պատրաստկներ ﬔտաղների ﬗաﬔղմման
համար. գլյտաﬕնի թթ արդյնաբերական
նպատակների համար. թեյի լծամզքներ
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների
արտադրթյան համար. թեյի լծամզքներ
(էքստրակտ) սննդարդյնաբերթյան համար.
օրգանական թափկներ (պարարտանյթ).
թեյի լծամզքներ (էքստրակտ) կոսﬔտիկայի
արտադրթյան համար. կոլագեն (սոսնձանյթ)
արդյնաբերական
նպատակների
համար. սիլիցիﬕ կարբիդ (չմշակված). օժանդակ ﬕջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբժական նպատակների համար. վիտաﬕններ
սննդային
հավելյթների
արտադրթյան
համար. վիտաﬕններ սննդարդյնաբերթյան
համար. հակաօքսիդանտներ արդյնաբերթյան ﬔջ օգտագործել համար. հակաօքսիդանտներ
կոսﬔտիկայի
արտադրթյան
համար. հակաօքսիդանտներ դեղագործական
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ապրանքների արտադրթյան համար. հակաօքսիդանտներ
սննդային
հավելյթների
արտադրթյան համար. պրոտեիններ արդյնաբերթյան համար. պրոտեիններ սննդային
հավելյթների արտադրթյան համար. պրոտեիններ սննդարդյնաբերթյան համար.
ամոնիﬕ նիտրատ. վիտաﬕններ դեղագործական ապրանքների արտադրթյան համար.
վիտաﬕններ կոսﬔտիկական արտադրթյան
համար. ֆլավոնոիդներ արդյնաբերական
նպատակների համար (ֆենոլային ﬕացթյններ). թիմոլ արդյնաբերական նպատակների
համար. հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յղեր. չմշակված պոլիﬔրային խեժեր. քիﬕական
պատվածքներ
ակնաոսպնյակների
համար. կալոﬔլ (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն.
գիպս որպես պարարտանյթ օգտագործել
համար. նանոփոշիներ արդյնաբերական
նպատակների
համար.
դեղապատիճների
արտադրթյան համար օգտագործվող դենդրիﬔրի հիմքով պոլիﬔրներ. քիﬕական նյթեր
հացահատիկային
բյսերի
հիվանդթյնների կանխարգելման համար.
կենսախթանիչներ բյսերի համար.
դաս 2. ներկեր. խածանյթեր. արծնկներ.
ներկանյթեր ըմպելիքների համար. սննդային
ներկանյթեր (ներկանյթ). ալիզարինային
ներկանյթեր. ալյﬕնային ներկեր. ալյﬕնի
փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների համար. ասբեստային ներկեր. հակակոռոզիական պատրաստկներ. սևեռակող նյթեր
(սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. արծաթի
մածկ. արծաթի էմլսիաներ (ներկանյթեր).
փոշիներ արծաթապատման համար. ասֆալտի
լաք, սև լաք. արաﬕն. մանրէասպան ներկեր. բաղադրթյններ ներքին հարդարանքի
համար. հակակոռոզիական ժապավեններ.
կանադական բալզամ (բալասան). ներկանյթեր կարագի համար. ներկանյթեր գարեջրի
համար. բիտմային լաքեր. պատվածքներ
(ներկեր) փայտանյթի համար. խածանյթեր
փայտանյթի համար. ներկանյթեր փայտանյթի կամ փայտի համար. սիենա (մգ դեղին
ներկանյթ). լաքեր բրոնզապատման համար.
բրոնզափոշի ներկել համար. ներկանյթեր
կաշվի համար. կարաﬔլներ (սննդային ներկանյթ). կարաﬔլացված ածիկ (սննդային
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ներկանյթ). պատվածքներ (ներկեր) գդրոնապատված ստվարաթղթի համար. ներկեր
խեցեգործական իրերի համար. կապարի շպար.
գազի մր (ներկանյթ). պաշտպանական
նախաներկային պատվածքներ տրանսպորտային ﬕջոցների շրջանակների (շասսիների)
համար. ներկանյթեր կոշիկների համար.
կրակաթ. տպագրական մածկներ (թանաք).
կոբալտի օքսիդ (ներկանյթ). որդան կարﬕր.
բևեկնախեժ. ներկանյթեր. ներկանյթեր
ածիկից. ﬕջոցներ փայտանյթը պաշտպանել համար. կոպալ (բսական խեժ). անիլինային ներկանյթեր. նոսրացցիչներ ներկերի
համար. նոսրացցիչներ լաքերի համար.
թանձրարարներ ներկերի համար. կրեոզոտ
փայտանյթը պահպանել համար. խածանյթեր կաշվի համար. ներկող նյթեր. գնանյթեր. քրքմ (ներկանյթ). բնական անմշակ
խեժեր. սոսնձաներկեր, տեմպերա. արծներ
(լաքեր). արծնաներկեր. տպագրական ներկեր.
ներկեր կենդանիների խարանման համար. ներկերի սիկատիﬖեր (չորացման ժեղարարներ).
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյթեր
(լաքեր). լամպի մր (ներկանյթ). ֆստին
(ներկանյթ). ջնարակներ (պատվածքներ).
դեղնախեժ նկարչթյան համար. շելլաք (գոճխեժ), կարմրախեժ. բսախեժեր. թանձր
հակակոռոզիական քսքներ. թանաք փորագրթյան համար. ցինկի օքսիդներ (գնանյթեր). պաշտպանական յղեր փայտանյթի
համար. հակակոռոզիական յղեր. հրակայն ներկեր. ինդիգո (ներկանյթ). կապակցող նյթեր ներկերի համար. ներկանյթեր
լիկյորների համար. կապարի գլյոտ (քարմարցանկ). ﬔտաղական փոշիներ գեղարվեստադեկորատիվ նպատակների և տպագրթյան
համար. մածիկներ (բնական խեժեր). ﬔտաղական նրբաթիթեղ գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և տպագրթյան համար.
բաղադրթյններ ﬔտաղների փայլազրկմը
կանխել համար. պաշտպանական պատրաստկներ ﬔտաղների համար. կապարի
սսր. թղթ Զատիկի ձվերը ներկել համար.
աննատո (ներկանյթ). քրքմ (զաֆրան) (ներկանյթ). սանդարակ (հոտավետ խեժ). մր
(ներկանյթ). աղտոր լաքերի համար. տիտանի երկօքսիդ (գնանյթ). բաղադրթյններ
ժանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալծյթներ
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սպիտակեցման համար. ներկանյթեր փայտանյթից. ներկիչ էքստրակտներ փայտանյթից. կարբոնիլ փայտանյթը պահպանել
համար. հանածո խեժի լաքեր. լաքեր. թանաք
տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. մակերևյթները բսածածկյթից պահպանող ներկապատվածքներ.
լիցքավորված տոներային քարթրիջներ տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների
համար. բևեկն (ներկերի նոսրացցիչ). կարկատան-ներկեր փոխադրելի. ջրաներկեր նկարել համար. յղաներկեր նկարչթյան համար.
սննդային թանաքներ. տպիչների քարթրիջներ
լցված սննդային թանաքներով. նշիչների տեսքով գնանյթեր կահյքի վերականգնման
համար. գրաֆիտիից պաշտպանել պատվածքներ (ներկեր). ներկեր (երանգավորիչներ)
տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. լցված թանաքային քարթրիջներ
տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. փայտյա հատակների լաքեր.
հակաﬕզային ներկ.
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաստկներ
գործիքներ սրել համար. քարեր սափրվել
համար (կապող ﬕջոցներ). նշի յղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյﬔրիա). պատրաստկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդել համար. օսլա
(ապրետր). կարﬕր կրոկս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյթ) բադիանից. կոսﬔտիկական
պատրաստկներ
լոգանքի
համար. օճառներ սափրվել համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական դիմակներ.
բերգամոտի յղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսﬔտիկական
կրեﬓեր. պատրաստկներ կաշվի գնաթափման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստկներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդել համար. բրավետ փայտանյթ.
պատրաստկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. լաքեր եղնգների
համար. ﬕջոցներ գրիմ անել համար. լոսյոններ մազերի համար. ﬔտաղների կարբիդներ
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(հղկանյթեր). սիլիցիﬕ կարբիդ (հղկանյթեր). եթերային յղեր մայր ծառից. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսքներ.
ﬕջոցներ մազերը ներկել համար. պատրաստկներ մազերը գանգրացնել համար.
արհեստական թարթիչներ. թարթիչների տշ՝
ներկ. պատրաստկներ ողորկման համար.
կոշիկների խնամքի ﬕջոցներ. մոﬔր կահյքի
և հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստկներ (ողորկման համար). կոշիկի
մոﬔր. կոշիկի կպր. մոմ բեղերի համար. մոմ
մանրահատակի համար. ողորկել մոﬔր. դերձակի մոմ. եթերային յղեր կիտրոնից. անշաբյր ջր (օդեկոլոն). ներկանյթեր զգարանի
ջրի համար. պահպանող բաղադրթյններ
կաշվի համար (փայլեցնող). կորնդ (հղկանյթ). կոսﬔտիկական ﬕջոցներ կենդանիների համար. կոսﬔտիկական հավաքածներ.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. բամբակ կոսﬔտիկական նպատակների համար. մաքրող կավիճ.
բծերը հանել ﬕջոցներ. կոսﬔտիկական
մատիտներ. քսքներ ողորկման համար. կոսﬔտիկական կրեﬓեր. լվացքի սոդա մաքրել
համար. մածկներ ածելիներ սրել փոկերի
համար. մոﬔր, կրեﬓեր կաշվի համար. լվացող
ﬕջոցներ, բացառթյամբ արդյնաբերական
և բժշկական նպատակների համար օգտագործվողների. լծյթներ մաքրել համար. ճարպազերծող
ﬕջոցներ,
բացառթյամբ
արդյնաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստկներ դիմահարդարանքը հեռացնել համար. ատաﬓափոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյթ). կենցաղային հակաստատիկներ. զմռնիտի թղթ. պատրաստկներ
լաքը հեռացնել համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստկներ գնազերծման համար.
պատրաստկներ
արծնկը
հեռացնել
համար. ժավելաջր. նարդոսի ջր. բրավետ
ջր. հարդարանքի ջր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խնկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստկներ
լվացքը թրջել համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյթեր). եթերային յղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյﬔրիա). գրիմ. պատրաստկներ մաքրել համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադրթյններ
հոտավետ նյթերով ծխեցման համար (պար-
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ֆյﬔրիա). բրավետիչներ ամոքահնց խմորից պատրաստվող հրշակեղենի համար
(եթերային յղեր). գալտերյան յղ. կոսﬔտիկական վազելին. գերանիոլ. յղեր կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսﬔտիկական յղեր.
հասﬕկի յղ. նարդոսի յղ. յղեր, որոնք
ծառայմ են որպես մաքրող ﬕջոցներ. յղեր
պարֆյﬔրիայի և բրավետ ﬕջոցների
համար. վարդի յղ. հարդարանքի յղեր.
իոնոն (պարֆյﬔրիա). լոսյոններ կոսﬔտիկական նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստկներ լվացքի
համար. արդզարդի ﬕջոցներ. դիմապակիները մաքրել հեղկներ. պատրաստկներ
գործվածքները կոկել (օսլայել) համար.
անանխի էսենցիա (եթերայղ). դաղձ օծանելիքի արտադրթյան համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ հոնքերի համար. մշկ. չեզոքացնող
ﬕջոցներ մշտագանգրացման համար. շամպններ. օծանելիք. արհեստական եղնգներ.
պատրաստկներ եղնգների խնամքի համար.
պատրաստկներ պատի պաստառները մաքրել համար. ողորկման թղթ. ապակե հղկաթղթ.
պարֆյﬔրիային
արտադրանք.
կոսﬔտիկական ﬕջոցներ մաշկը խնաﬔլ
համար. օճառներ ոտքերի քրտնել դեմ. հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսﬔտիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստկներ սափրվել համար. հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բրավետ) նյթեր սպիտակեղենի
բրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխրաջր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդարանքի (արդզարդի) տալկ. կոսﬔտիկական
ներկանյթեր. բևեկնայղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյթով. արդզարդի ﬕջոցներ քրտնել
դեմ (արդզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնել դեմ. կիզելգր ողորկման համար.
հղկանյթեր. հղկաթղթ. անշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող ﬕջոց). ալյﬕնային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսﬔտիկական
նպատակների
համար.
պատրաստկներ
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ժանգը հեռացնել համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ արևայրքի համար. բրավետիչներ
(եթերային յղեր). բրավետիչներ ըմպելիքների համար (եթերային յղեր). կենցաղային
քիﬕական գնաբացող նյթեր սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների համար, բացառթյամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյթեր մորքի և
բեղերի համար. կոսﬔտիկական պատրաստկներ նիհարել համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների ամրացման համար.
պատրաստկներ ներկերը հեռացնել համար.
հոտազերծիչներ մարդ կամ կենդանիների
համար. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. կապակցող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. գնազրկող ﬕջոցներ կոսﬔտիկական նպատակների համար. պատրաստկներ
լվանալիս
սպիտակեղենը
փափկացնել
համար. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզները մաքրել համար. պատրաստկներ
ջրհորդանները մաքրել համար. շամպններ
ընտանի կենդանիների համար (ոչ բժական
խնամքի ﬕջոցներ). կոսﬔտիկական լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատրաստկներ ատաﬓերի պրոթեզների ողորկման
համար. կպչն նյթեր կոսﬔտիկական ﬕջոցների համար. սափրվել լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների համար ներկ.
հոտավետ խառնրդներ ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնել համար (մաքրող
ﬕջոցներ). սահմը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղկներ հատակի համար, որոնք
կանխմ են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշ հեռացման համար. ժել
ատաﬓերի սպիտակեցման համար. լվացող
ﬕջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրել
համար. պատրաստկներ բյսերի տերևներին փայլ հաղորդել համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյթեր սպասք լվացող ﬔքենաների համար. օդի բրավետիչներ. շերտիկներ շնչառթյնը թարմացնել համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող ﬕջոցներ անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ հոտազեր-
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ծիչներ. պատրաստկներ հալվե վերայով
կոսﬔտիկական նպատակների համար. ժելեր
ﬔրսման համար, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթնքների համար. բալզաﬓեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. չոր շամպններ. կպչն պիտակներ
եղնգների համար. արևապաշտպան պատրաստկներ. եթերային յղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսﬔտիկական ներկանյթ). գտալին (կոշիկի քսք). տփեր շրթներկի համար. պատրաստկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստկներ մազերն ղղել համար.
դիմահարդարմը հեռացնող պատրաստկներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյթ) կոսﬔտիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատաﬓերի
համար. սննդային բրավետիչներ (եթերային
յղեր). բսական կոսﬔտիկական պատրաստկներ. ոչ բժական մաքրող ﬕջոցներ անձնական
հիգիենայի
համար.
բսական
էքստրակտներ կոսﬔտիկական նպատակների
համար. եղնգների լաքահանիչներ. մոմ
հատակի համար. շամպններ կենդանիների
համար (ոչ բժշկական խնամքի ﬕջոցներ).
պատրաստկներ աչքերը լվանալ համար, ոչ
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային
լծյթներ անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. կենցաղային քիﬕական
պատրաստկներ մաքրել համար. բյր
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող
(գնազրկող) ﬕջոցներ կենցաղային նպատակների համար. ﬔրսման մոﬔր կոսﬔտիկական նպատակների համար. կոսﬔտիկական
ﬕջոցներ երեխաների համար. շնչառթյնը
թարմացնող պատրաստկներ անձնական
հիգիենայի համար. մաքրող ﬕջոցներով
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա (կոսﬔտիկական ներկանյթ). աչքի ժելային վիրակապեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
փայլփլքներ եղնգների համար. ﬕցելյար
ջր. մարﬓի ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար. մարﬓի հեղկ լատեքսային
ներկեր կոսﬔտիկական նպատակների համար.
ատաﬓամածկ. դիմահարդարմը հեռացնող
պատրաստկներով տոգորված բամբակ. լվացքի անձեռոցիկներ գնաթափմը կանխել
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համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ. փայլեր մարﬓի համար. կրկնակի կոպի
ժապավեններ.
դաս 4. ﬔղրամոմ. ﬔթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քղեր կրակ վառել համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառել համար. կպչան
(վառմ). անտրացիտ. փոկերի սահմը արգելակող պատրաստկներ. մոﬔր Նոր տարվա
տոնածառերի համար. թանձր քսքներ զենքի
համար. կապակցող բաղադրթյններ ավլել, սրբել համար. վառելափայտ. փայտածխ
(վառելիք). մոﬔր լսավորման համար. քարածխ բրիկետավորված. տորֆ բրիկետավորված
(վառելիք). փայտանյթի բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյրավառ փոշիացված խառնրդներ. կարնաբի մոմ (արմավեն մոմ).
ցերեզին (մոմային դիէլեկտրիկ). քարածխ.
տորֆ (վառելիք). վառելանյթ. յղեր կոշկեղենը յղել համար. մոմ (հմք). մոմ փոկերի
համար. մոմ լսավորման համար. մոմ արդյնաբերական նպատակների համար. կոքս.
հանքային վառելիք. թանձր քսքներ փոկերի
համար. յղեր կաշին յղել համար. տեխնիկական ճարպեր. յղեր շինարարական աշխատանքների ժամանակ կաղապարներից հանելը
հեշտացնել համար. ճրագ. պատրաստկներ փոշին մաքրել համար. լսավորող յղեր.
գազ լսավորման համար. վառելիք լսավորման համար. քսայղեր. գազոլին (վառելանյթ). եթեր նավթային. լիգրոին (վառելանյթ).
պատրյգներ մոﬔրի համար. տեխնիկական
վազելին արդյնաբերական նպատակների
համար. դիզելային վառելիք. վառելիքային
գազ. նավթագազ. քսքային գրաֆիտ (գրաքար). յղ քարածխային խեժից. քարածխային
յղ. յղեր քարե կամ աղյսե շարվածքը պահպանել համար. խոնավացնող յղեր. ձկան
յղ, տեխնիկական. սոյայի յղից պատրաստկներ այրկը կանխել նպատակով խոհանոցային սպասքը մշակել համար. կերոսին
(թորած նավթ). թանձր քսքներ. պատրյգներ լամպերի համար. գորշածխ. քսանյթեր.
մազթ. բարբարկի յղ արդյնաբերական
նպատակների համար. նավթա. ոսկրայղ
արդյնաբերական նպատակների համար.
օլեին. լեռնային մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին.
նավթ, այդթվմ՝ մշակված. ածխափոշի (վառե-
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լիք). ստեարին (բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևածաղկի ձեթ արդյնաբերական
նպատակների համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոﬔր). կապակցող բաղադրթյններ փոշ
համար. յղեր գործվածքների համար. շարժիչային վառելիք. կիզայղեր. ոչ քիﬕական
հավելանյթեր շարժիչային վառելիքի համար.
ճարպեր կաշին պահպանել համար. տեխնիկական յղեր. պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ (տեխնիկական). յղեր
կաշին պահպանել համար. յղող-հովացնող
հեղկներ. յղեր ներկերի համար. գեներատորային գազեր. շարժիչի յղ. անշահոտ
մոﬔր. էլեկտրական էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլանող բաղադրթյններ.
բենզին. կենսավառելիք. բենզոլային վառելիք.
քսիլենային վառելիք. դահկների քսքներ.
լանոլին կոսﬔտիկական ﬕջոցներ արտադրել համար. ﬔղրամոմ կոսﬔտիկական, ածխ
նարգիլեի համար.
դաս 5. ատաﬓաբժական հղկանյթեր.
ակոնիտին. սոսինձ ատաﬕ պրոթեզների
համար. պատրաստկներ օդը մաքրել
համար. սպիտակցային սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. սպիտակցային
պատրաստկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների համար. ազնիվ
ﬔտաղների համահալվածքներ ատաﬓաբժական նպատակների համար. ատաﬓաբժական ամալգաﬓեր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող ﬕջոցներ. սաﬕթի յղ
բժշկական նպատակների համար. կպչն սպեղանիներ. արջընկյզի կեղև (տոնսը բարձրացնող ﬕջոց) բժշկական նպատակների
համար. պատրաստկներ ﬖասատ կենդանիներին ոչնչացնել համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փնջ. ցրտահարթյնից պաշտպանող քսքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստկներ թթքը բժել
համար. պատրաստկներ տնային սնկերը ոչնչացնել համար. ﬕջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստկներ. ﬕջոցներ մակաբյծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիրետիկ պատրաստկներ. գորտնկներ բժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնցիչ ﬕջավայրեր
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մանրէների կլտրաների համար. մանրէաբանական պատրաստկներ բժշկական և
անասնաբժական նպատակների համար.
մանրէական թյներ. մանրէական պատրաստկներ բժշկական և անասնաբժական նպատակների համար. հակակոշտկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստկներ բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. ծովի ջր բժիչ լոգանքների
համար. բժիչ պատրաստկներ լոգանքի
համար.
բալասանային
պատրաստկներ
բժշկական նպատակների համար. վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ). բալզաﬓեր
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. լվացող ﬕջոցներ անասնների համար
(ﬕջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմթի
պատրաստկներ դեղագործական նպատակների համար. ﬕջատասպան ﬕջոցներ. փայտածխ
դեղագործական
նպատակների
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բժիչ
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. պատրաստկներ այրվածքները մշակել համար. կաշ
(ակացիայի, արմավեն էքստրակտ) դեղագործական նպատակների համար. պատրաստկներ ոսկրակոշտկները բժել համար.
կալոﬔլ (ֆնգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանց.
ռետին ատաﬓաբժական նպատակների
համար. օշարակներ դեղագործական նպատակների համար. դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաստկներ. վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բժական) նպատակների համար.
ծվատք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող ﬕջոցներ շների
համար (ﬕջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիﬕա-դեղագործական պատրաստկներ. քլորալի ջրային լծյթ դեղագործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարնակող սիգարետներ բժշկական նպատակների համար. ատաﬕ ցեﬔնտներ. ցեﬔնտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոﬔր ատաﬓաբժական նպատակների համար. մոﬔր ծխահարման համար.
կոկաին. հակամակաբծային վզակապեր կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակապեր կոմպրեսների համար. վիտաﬕնային

07/1

№ 1

պատրաստկներ. քիﬕական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդրանգի կեղև բժշկական նպատակների համար. դեղեր փորկապթյան դեմ.
լծյթներ հպաոսպնյակների համար. քիﬕական հակաբեղﬓավորիչ ﬕջոցներ. ռադիոլոգիական
ցայտնակ
նյթեր
բժշկական
(բժական) նպատակների համար. պատրաստկներ կոշտկները հեռացնել համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստկներ արևայրքը բժել համար. կաստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատրաստկներ. արյն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կրարե (ժեղ թյն). պատվաստանյթեր. լվացող ﬕջոցներ բժշկական
նպատակների համար. եփկներ դեղագործական նպատակների համար. նյթեր ատամնալցման
համար.
նյթեր
ատաﬓերի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատաﬓերի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատաﬓերի
համար. բժշկական վիրակապման նյթեր.
ճենապակի ատաﬕ պրոթեզների համար.
պատրաստկներ ատաﬓերի դրս գալը հեշտացնել համար. արյնը մաքրող ﬕջոցներ.
ախտահանիչ ﬕջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. հոտազերծիչներ, բացառթյամբ
մարդկանց կամ կենդանիների համար նախատեսվածների. պատրաստկներ մկներին ոչնչացնել
համար.
հաց
շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողթյանը նպաստող դեղագործական ﬕջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղաﬕջոցներ. լրացված ճամփորդական դեղատփեր. մագնեզիադ դեղագործական նպատակների համար. պատրինջի
ջր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազﬕ ﬔջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստկներ). լծիչներ կպչն սպեղանիները հեռացնել համար. հակասպորային պատրաստկներ.
վիրախծծներ, տամպոններ վերքերը բժել
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպատակների համար. պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների համար. վիրաբժական
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վիրակապման նյթեր. էվկալիպտի (նիվեն)
թրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպատակների համար. լծողականներ (մաքրող
ﬕջոցներ). ալյր դեղագործական նպատակների համար. կաթնային չոր խառնրդներ
մանկական սննդի համար. ջերﬓ իջեցնող
ﬕջոցներ. սաﬕթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթրﬔր. բժիչ թեյեր. ձկան յղ.
ֆնգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող ﬕջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ ﬕջոցներ. թանզիֆ վիրակապերի համար. լծողական ﬕջոցներ. դոնդողանյթ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպատակների համար. մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպատակների համար. քսքներ բժշկական նպատակների համար. քսքներ անասնաբժական
նպատակների համար. կթել ժամանակ
օգտագործվող քսք. քիﬕական պատրաստկներ հղիթյան ախտորոշման համար. բժիչ
յղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբյսեր. հորմոններ բժշկական նպատակների համար. մանանեխի յղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավածծ բամբակ. սերﬓահեղկ
արհեստական բեղﬓավորման համար. ռեպելենտներ ﬕջատների դեմ. յոդի թրմ. պեպտոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լծողականներ). նաբ դեղորայքային. մատտակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լծամզքներ (էքստրակտներ)
(ﬕջատասպաններ). կաթնային ֆերﬔնտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. լվացող ﬕջոցներ կենդանիների
համար (ﬕջատասպաններ). ալյր կտավատի
սերﬕց դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական նպատակների համար. պատրաստկներ
ﬕջատների թրթրները ոչնչացնել համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստկներ ցամաքային կակ-
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ղամորթներին ոչնչացնել համար. քսքներ.
լպլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրեն կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանխ) դեղագործական նպատակների համար. քիﬕական
պատրաստկներ ﬕլդյի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստկներ ﬖասատ բյսերը
ոչնչացնել համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ ﬕջոցներ). բժշկական շրթնաքսքներ. թրﬔր բժշկական նպատակների
համար. շիճկներ. ﬔնթոլ. սնդիկային քսքներ. սնցիչ նյթեր ﬕկրոօրգանիզﬓերի
համար. ﬕկրոօրգանիզﬓերի մանրէախմբեր
բժշկական կամ անասնաբժական նպատակների համար. պաստեղներ դեղագործական
նպատակների համար. թյն առնետների
համար. կպչն ճանճորսներ. պատրաստկներ ճանճերին ոչնչացնել համար. մանանեխ
դեղագործական նպատակների համար. լոսյոններ անասնաբժական նպատակների համար.
ﬕրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակների համար. քիﬕական պատրաստկներ
մրիկով վարակված հատիկաբյսերը մշակել
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսքներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստկներ. ափիոն. օպոդելդոկ. պատրաստկներ օրգանաբժթյան
համար. ոսկ ամալգաﬓեր (սնդկազոդք)
ատաﬓերի համար. պեկտիններ դեղագործական նպատակների համար. հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
ﬕջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպատակների համար. թղթ մանանեխային սպեղանիների համար. ﬕջոցներ մակաբյծներին
ոչնչացնել համար. դեղագործական պատրաստկներ մաշկի խնամքի համար. խոտաթրﬔր բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական
պատրաստկներ
թեփը
հեռացնել համար. պեպսիններ (ֆերﬔնտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնթյան լրացված դեղատփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների համար. քիﬕական պատրաստկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. ﬕջոցներ

179
179

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

ոտքերը քրտնել դեմ. արյան պլազմա. թյներ. կալիﬕ աղեր բժշկական նպատակների
համար. պիրետրﬕ փոշի. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար. քվասիա (տոնսը բարձրացնող ﬕջոց)
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների
համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվ նյթեր բժշկական (բժական) նպատակների համար. ռադիմ
բժշկական նպատակների համար. բժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպատակների համար. տոնսը բարձրացնող ﬕջոցներ (դեղային պատրաստկներ).
ազոտաթթվական հիﬓային բիսմթ դեղագործական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզրկներ. սի վիրաբժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղաﬕջոցներ. տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ դեղագործական նպատակների
համար.
դեղաﬕջոցներ
շիճկաբժթյան համար. մանանեխի սպեղանի. պատրաստկներ հողը մանրէազերծել
համար. քնաբերներ. նատրիﬕ աղեր բժշկական նպատակների համար. պատրաստկներ
մանրէազերծման համար. ստրիխնին. արյն
կանգնեցնող (արյնարգել) ﬕջոցներ. շաքար
բժշկական նպատակների համար. սլֆաﬕդային պատրաստկներ (դեղորայքային պատրաստկներ).
դեղամոﬔր.
գինեքար
դեղագործական նպատակների համար. բևեկնայղ դեղագործական նպատակների համար.
տերպենթին դեղագործական նպատակների
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. ﬕջոցներ քրտնել դեմ. հատկ նյթերով տոգորված թղթ ցեցերի դեմ. անասնաբժական
պատրաստկներ.
քիﬕական
պատրաստկներ վարակված խաղողը մշակել համար. պատրաստկներ ﬖասատներին
ոչնչացնել համար. թարախաքաշ ﬕջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթներ դեղագործական նպատակների համար. կպչն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկական նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների համար.
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մանկական սննդ. ալյﬕնի ացետատ դեղագործական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. քսքներ արևայրքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խﬔլ
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափրի
յղ բժշկական նպատակների համար. քափր
բժշկական նպատակների համար. բյրեղացված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբծային
ﬕջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպատակների համար. գազեր բժշկական նպատակների
համար.
աﬔնօրյա
ﬕջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր ﬔղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական ﬕջոցներ
նիհարել համար. բարդ ցելյլոզային (թաղանթանյթային) եթերներ դեղագործական նպատակների
համար.
կաստիկներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցելյլոզային (թաղանթանյթային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացահատիկային բյսերի մշակման երկրորդական
արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիﬕական պատրաստկներ դեղագործական նպատակների համար. կոլոդիմ
դեղագործական նպատակների համար. թթ
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյթ) դեղագործական նպատակների համար. ատաﬓաբժական դեղաﬕջոցներ. դեղաﬕջոցներ
մարդ համար. դեղաﬕջոցներ անասնաբժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. ﬕքստրաներ. ֆերﬔնտներ դեղագործական նպատակների համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխել խոտեր բժշկական նպատակների համար. բժշկական պատրաստկներ ծխեցման համար. գխտորաթթ
դեղագործական նպատակների համար. վազելին բժշկական նպատակների համար. խաղո-
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ղաշաքար (գլյկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գրյն-բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների համար. գայլկի լծամզքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յղ 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 նյթեր բժշկական (բժական) նպատակների համար.
խանձարրներ անﬕզապահթյամբ տառապողների համար. կենսաբանական պատրաստկներ անասնաբժական նպատակների
համար. քիﬕական պատրաստկներ բժշկական նպատակների համար. քիﬕական պատրաստկներ անասնաբժական նպատակների
համար. քիﬕական ռեակտիﬖեր բժշկական
կամ անասնաբժական նպատակների համար.
պատրաստկներ հպաոսպնյակների մաքրման
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. ֆերﬔնտներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերﬔնտներ անասնաբժական նպատակների համար. ֆերﬔնտային (խմորիչ) պատրաստկներ բժշկական նպատակների համար.
ֆերﬔնտային
(խմորիչ)
պատրաստկներ
անասնաբժական նպատակների համար
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անﬕզապահթյամբ տառապողների համար. չորարարներ
բժշկական նպատակների համար. դեղաﬕջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. ﬕկրոտարրերով
պատրաստկներ
մարդկանց
և
կենդանիների համար. աﬕնաթթներ բժշկական նպատակների համար. աﬕնաթթներ
անասնաբժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործել
համար. մայր կեղև, որն օգտագործվմ է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյթ. ախտահանիչ
ﬕջոցներ քիﬕական զգարանների համար.
ձկան ալյր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելﬓեր.
բժշկական ﬕջոցներ ատաﬕ խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելﬓեր. ոսկրացեﬔնտ
վիրաբժական և ոսկրաբժական նպատակ-
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ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
ﬕջատների դեմ. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակներով օգտագործվող ﬕջոցներ ախորժակը
ճնշել համար. պատրաստկներ բրոնխները
լայնացնել համար. կոշտկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լծյթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստկներ մազերն աճեցնել համար.
ստերոիդներ. օժանդակ ﬕջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբժական հյսվածքապատվաստներ կենդանի հյսվածքներից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպատակների համար. հոտազերծիչներ հագստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման ﬕջոցներ բժշկական նպատակների
համար
ցողնային
բջիջներ
բժշկական (բժական) նպատակների համար.
ցողնային բջիջներ անասնաբժական նպատակների համար. կենսաբանական հյսվածքների մշակաբյսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբյսեր կենսաբանական հյսվածքներից անասնաբժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղկացիրներ բժշկական
նպատակների համար. քսանյթեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստկներ
սեռական
ակտիվթյնը
պակասեցնել
համար. մանկական խանձարրներ. մանկական կիսավարտիք-խանձարրներ. բժական
պատրաստկներ աչքերը լվանալ համար.
հաբեր ախորժակը զսպել համար. հաբեր
նիհարել համար. արևայրքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելﬓեր
կենդանիների համար. սպիտակցային սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր կտավատի սերﬔրից. սննդային հավելﬓեր
կտավատի սերﬕ յղից. սննդային հավելմներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավելﬓեր. սննդային հավելﬓեր մայր ﬔղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակների համար. սննդային հավելﬓեր ակնամոﬕց.
սննդային
հավելﬓեր
բյսերի
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ծաղկափոշց. սննդային հավելﬓեր ֆերﬔնտներից. սննդային հավելﬓեր խաղողաշաքարից (գլյկոզայից). սննդային հավելﬓեր
լեցիթինից. սննդային հավելﬓեր ալգինատից. ալգինատներ դեղագործական նպատակների համար. սննդային հավելﬓեր կազեինից.
սննդային հավելﬓեր պրոտեինից. պրոտեինից սննդային հավելﬓեր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թղթ բժշկական նպատակներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
համար. պեստիցիդներ. խանձարրներ ընտանի կենդանիների համար. ախտահանիչ ﬕջոցներ. վիրաբժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական նշիչներ բժշկական նպատակների համար. պատրաստկներ կորյակային
հիվանդթյնները բժել համար. բժական անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստկներ անասնաբժական նպատակների համար. բամբակյա փայտիկներ բժշկական օգտագործման համար.
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակների համար. մանկական սննդային խառնրդներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյսվածքապատվաստներ (կենդանի հյսվածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բսային լծամզքներ (էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների համար.
դեղագործական ապրանքներ. ﬕկրոօրգանիզﬓերից պատրաստկներ բժշկական կամ
անասնաբժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստկներ բժշկական նպատակների համար. բյսերի էքստրակտներ բժշկական նպատակների համար.
սեռական տոնսը բարձրացնող ժելեր. իմնախթանիչներ. նտրիցևտիկ պատրաստկներ
թերապևտիկ
կամ
բժշկական
նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմարեցրած սառեցմով չորացրած սննդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սննդ. նախապես լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցմով
չորացրած ﬕս. ռեակտիվ թղթ անասնաբժական նպատակներով. կապակցող ﬕջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բժիչ
ատաﬓափոշիներ. բժիչ պատրաստկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպններ. ﬕջատասպան շամպններ կեն-
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դանիների համար. անասնաբժական ﬕջատասպան լվացող ﬕջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալ հակամանրէային
ﬕջոցներ. սափրվելց հետո օգտագործվող
բժական լոսյոններ. բժիչ շամպններ.
արդզարդի բժիչ պատրաստկներ. մազերի
բժիչ լոսյոններ. բժիչ չոր շամպններ. բժիչ շամպններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բժիչ օճառներ. ﬔրսման մոﬔր թերապևտիկ նպատակների համար. ասաիի փոշ հիմքի վրա
սննդային հավելﬓեր. վիտաﬕնային հավելﬓերով սպեղանալաթեր. սննդային հավելﬓեր
կոսﬔտիկական
ազդեցթյամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելց հրաժարվել համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելց հրաժարվել համար. դենդրիﬔրի հիմքով
պոլիﬔրից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիﬕական պատրաստկներ վարակված հացահատիկային բյսերը մշակել համար. մաշկային
ներարկային լցանյթեր. ﬕջատասպան նյթերով տոգորված ապարանջաններ. բժիչ
ատաﬓամածկ. ﬔրսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղﬓավորիչ սպնգներ. ﬕանգամյա օգտագործման լողալ խանձարրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալ խանձարրներ երեխաների համար. խանձարրներ փոխել ﬕանգամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյսվածքներ պարնակող
ոսկրային լցանյթեր. լիցքավորված թթվածնային բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ
զգարանային
արկղերի
համար.
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատաշերտ. պողպատե լար. պողպատե ձլվածք.
պողպատե կայմասյներ. պողպատե գալարավարագյրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. ﬔտաղական կցիչներ հաղորդափոկերի համար. երկաթղային ղեփոխ սլաքներ. ﬔտաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), ﬔլքիոր. ալյﬕն. բրոնզ. ալյﬕնե լար. խարսխասալեր.
ﬔտաղյա
ծայրափողակներ.
ﬔտաղական
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մղլակներ. ﬔտաղյա կայմասյներ. ﬔտաղական ձողեր. թակարդներ 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
զոդանյթ. ﬔլքիոր. համահալվածքներ անագի
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. ﬔտաղական ամրանանյթեր բետոնի համար. անկիզելի պահարաններ (ﬔտաղական կամ ոչ
ﬔտաղական). ﬔտաղյա սահմանափակիչներ
պատհանների համար. դռների ﬔտաղական
նեցկներ, դռների ﬔտաղական սահմանափակիչներ. ﬔտաղական տափօղակներ. ﬔտաղյա սևեռակման օղակներ. ﬔտաղական
ծխնիներ. հատակի ﬔտաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր ﬔտաղական ցանցավանդակների համար, ձողեր ﬔտաղական ցանկապատերի համար. բերիլիմ (գլցինիմ). շղթաներ
անասնների համար. երկեղ ջյր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). ﬔտաղական զրահապատվածք. ﬔտաղական փականքներ տփերի համար. ﬔտաղական հեղյսներ.
ﬔտաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղկ օդի համար.
ճանաչման ﬔտաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյթեր. ﬔտաղական կցաշրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղծագործթյն).
ճոպաններ
կախղիների
համար, ﬔտաղաճոպաններ կախղիների
համար.
ﬔտաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, ﬔտաղական ծայրապանակներ ﬔտաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտրական
ﬕացքներ
ﬔտաղաճոպանների
համար. կադﬕմ. ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների.
ﬔտաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. ﬔտաղական ծայրապանակներ զբոսանքի գավազանների համար. ﬔտաղական
տարողթյններ թթներ պահել համար.
արկղիկներ դրաﬕ համար՝ պարնակթյան
պահպանվածթյան ապահովմամբ. հաֆնիմ
(կելտիմ). ﬔտաղական շղթաներ. ﬔտաղական պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող ﬔտաղական
ﬕացցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա-
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րարական ﬔտաղյա շրջանակներ. բարձրացնովի պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ,
պատհանի ﬔտաղական հոլովակներ. ﬔտաղական խողովակներ կենտրոնական ջեռցման համակարգերի համար. պայտի ﬔխեր.
ﬔտաղյա ցցեր, ﬔտաղյա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոﬕ հանքաքար. ﬔտաղական
երիթակներ. ﬔտաղյա բանալիներ. ﬔխեր.
պաստառաﬔխեր, հարդարման ﬔխեր. ﬔտաղական դյբելներ. չմշակված կոբալտ. ﬔտաղյա նյթեր երկաթղիների ռելսղիների
համար. ﬔտաղական սյներ կառցվածքների
համար. ջրմղի ﬔտաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
ﬔտաղական տփեր. ﬔտաղյա բեռնարկղեր
(պահել և փոխադրման համար). ﬔտաղյա
զգառելսեր. ﬔտաղակաղապար (ձլման
արտադրթյն). զնդաններ. կցվանքային
ﬔտաղական մակադրակներ կտրների ջրաﬔկսացման համար. խողովակների ﬔտաղական
արմնկներ,
խողովակների
ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. ﬔտաղական
դռներ. գոտիները ձգել ﬔտաղական հարմարանքներ. ﬔտաղական սեղմակներ (պահանգներ). ﬔտաղյա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատհանների ﬔտաղապատվածքներ. լարեր սովորական ﬔտաղներից. չմշակված կամ մասնակի մշակված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ ﬔտաղյա ամրակապեր.
ﬔտաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղկ օդի համար. դռան առջևի
ﬔտաղյա քերիչներ կոշիկները մաքրել.
ցամաքրդային ﬔտաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
ﬔտաղական պտտակներ, ﬔտաղական
պտտաﬔխեր. փաթեթվածքներ ﬔտաղե
թիթեղից. ﬔտաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբթակներ.
շինարարական ﬔտաղյա կալնակներ, շինարարական ﬔտաղյա բարձակներ. ﬔտաղյա
սանդղքներ. լսամտի ﬔտաղական սողնակներ. ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ռելսեր.
պատհանների
ﬔտաղյա
պիտյքակազﬔր. օղակապի երկաթ. երկաթալար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակել ոչ էլեկտ-
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րական ﬔտաղյա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիմ. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
շինարարական ﬔտաղական ամրան. բյթեր
(երկաթեղեն իրեր). նկով հեղյսներ. ﬔտաղական փականքներ, բացառթյամբ էլեկտրականների,
ﬔտաղական
փականներ,
բացառթյամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյթ). կապարակնիքներ. գերմանիմ.
ﬔտաղական հողմացյցներ. ﬔտաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). ﬔտաղական կաղապարներ սառյցի համար. յղել
ներագյցներ. ﬔտաղական ցանցեր. զսպանակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիմ. ﬔտաղական խորհրդանշաններ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ﬔտաղական շերտավարագյրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արյր. արտաքին
ﬔտաղական շերտավարագյրներ, արտաքին
ﬔտաղական լսամտափեղկեր. ﬔտաղական հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. ﬔտաղական կավարամածներ. ﬔտաղական խարտք. ﬔտաղյա սանդղահեծաններ (սանդղքի մասեր). լիմոնիտներ (ﬕներալ).
կոճղեր սովորական ﬔտաղներից. դռների կամ
պատհանների ﬕջակապեր. ﬔտաղական
անվակներ մահճակալների համար, ﬔտաղական անվիկներ մահճակալների համար. ﬔտաղական մղլակներ. բլյﬓեր (պողպատի
գլոցկ) (ﬔտաղագործթյն). մագնեզիմ.
ﬔտաղական շարժական կառցվածքներ.
ﬔտաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակների համար. ﬔտաղական կցորդիչներ խողովակների համար. մանգան. ﬔտաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
ﬔտաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, ﬔտաղական տակդիրներ բեռների տեղափոխման համար. ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ
(սանդղքներ).
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
դռան ﬔտաղական մրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
ﬔտաղներ. ﬔտաղական հանքաքար. գործվածքներ ﬔտաղալարից. հրակիր ﬔտաղներ.
ﬔտաղական անվակներ կահյքի համար,
ﬔտաղական անվիկներ կահյքի համար.
ագցավոր ﬔտաղական ցցեր. մոլիբդեն.
ﬔտաղական հշարձաններ. մամլակի ﬔտա-
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ղական շրթեր. պատերի ﬔտաղական երեսապատվածքներ (շինարարթյն). նիկել.
նիոբիմ.
շինարարական
ﬔտաղական
մակադրակներ ջրաﬔկսացման համար.
տների լյս չարձակող ﬔտաղական համարներ. ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղական զամբյղներ.
ազդանշանային ոչ ﬔխանիկական լյս չարձակող ﬔտաղական պանելներ. պատերի շինարարական ﬔտաղական երեսվածք. ﬔտաղյա
կեռիկ-կախիչներ հագստի համար. ﬔտաղական գլդոններ (կառցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. ﬔտաղական սյներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). ﬔտաղական
հոլովակներ,
բացառթյամբ
ﬔքենաների
մասերի. ﬔտաղական ցցիկներ վրանների
համար. ﬔտաղական առաստաղներ. ﬔտաղյա հատակներ. շինարարական ﬔտաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտրի ﬔտաղական
կղﬕնդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի ﬔտաղական աշտարակներ. դռան ﬔտաղական բռնակներ. ﬔտաղական
գաﬔր.
ﬔտաղական
դարբասներ,
ﬔտաղական ճակատամտք. դռների ﬔտաղական ﬕջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստկներ, դռան ﬔտաղական
սողնակներ. ﬔտաղական օղակներ բանալիների համար. ﬔտաղական հեռագրասյներ.
ցինկ. ﬔտաղական հեծաններ. լայնանիստ
ﬔտաղական հեծաններ. հավաքովի ﬔտաղական հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լյս չարձակող ճանապարհային ոչ ﬔխանիկական, ﬔտաղական նշաններ. ﬔտաղական
ﬕացքներ խողովակների համար. ﬔտաղալարերը ձգել հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ).
փաթեթավորման ﬔտաղական տարողթյններ. ﬔտաղական պահեստարաններ. դռան
ﬔտաղական շեﬔր. չլսարձակող ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական ազդանշաններ. շարժական ﬔտաղական ջերմոցներ. ﬔտաղական
փականքներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նեցկներ, ﬔտաղական
սահմանափակիչներ. ﬔտաղական բնկերներ. զանգլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգլակներ, զանգեր, զանգակներ. ﬔտաղալար զոդման
համար.
ﬔտաղական
փականներ,
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բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի, ﬔտաղական կափյրներ, բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի.
արձաններ
սովորական
ﬔտաղներից. երկաթգծային ﬔտաղական
կոճեր. տանտալ (ﬔտաղ). տափակ սողնակներ. զնդաններ. ձգող ﬕացցիչ օղակներ.
տիտան. ﬔտաղական տանիքածածկեր. տոմպակ, պղնձացինկ (համահալվածք). ﬔտաղական
տապանաքարեր.
ﬔտաղական
տրնիկետներ. ցանցավոր ﬔտաղական ցանկապատեր. վոլֆրամ. ﬔտաղական խողովակաշարեր.
վանադիմ.
պատհանների
փեղկավոր
ﬔտաղական
ապակեկալներ.
ﬔտաղյա պնդացնող օղակներ. ﬔտաղական
ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ցիրկոնիմ. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակներ. պողպատյա կառցվածքներ. ﬔտաղական
արմատր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական ﬔտաղների համահալվածքներից, բացառթյամբ դյրահալների.
սովորական
ﬔտաղների
համահալվածքներ. ալյﬕնե նրբաթիթեղ.
կառանման ﬔտաղական ցցեր. լողացող ﬔտաղական նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղյսներ. պատերը երեսապատել ﬔտաղական պանելներ. ﬔտաղական ամրանանյթեր խողովակների համար.
շինարարական ﬔտաղական ամրանանյթեր.
ﬔտաղական ամրանանյթեր շարժափոկերի
համար. սովորական ﬔտաղներից պատրաստված գեղարվեստական իրեր. ﬔտաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. ﬔտաղական տաշտեր թռչնների համար (կառցվածքներ). լյս չարձակող ﬔտաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգել
հարմարանքներ (ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղյա
ժապավեններ կապկպել կամ փաթեթավորման համար. ﬔտաղական թելեր կապկպվածքի
համար. ﬔտաղական տակառիկներ. տակառների ﬔտաղական օղագոտիներ, տակառիկների ﬔտաղական օղագոտիներ. ﬔտաղական
տակառներ. ﬔտաղական լողավազաններ
(կառցվածքներ). ﬔտաղյա շինանյթեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. ﬔտաղական հարմարանքներ հեծանիﬖերի կայանման
համար. ճանապարհի ﬔտաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական ﬔտաղներից. ﬔտաղական խցաններ. ճարմանդներ սովորական
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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 փոխադրել համար.
ﬔտաղական կիսանդրիներ. լողափի ﬔտաղական խցիկներ. ներկել ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ոչ էլեկտրական ճոպաններ. սեղﬕչ ﬔտաղական հարմարանքներ խողովակների
համար.
ﬔտաղական
անրներ
մալխները և խողովակներն ամրացնել
համար. ﬔտաղական սեղմակներ ճոպանների,
ﬔտաղաճոպանների համար. պատհանների
ﬔտաղական շրջանակներ. հիﬓակմախքներ
ջերմոցների համար. ﬔտաղյա վրաքաշներ.
ծխնելյզների ﬔտաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի ﬔտաղական թելեր գյղատնտեսական նպատակների համար. ﬔտաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացել
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 նյթեր
ճոպանղիների ռելսղիների համար. ծխնելյզների ﬔտաղական գլխանոցներ. ﬔտաղական
ջրհորդաններ.
ցամաքրդային
խողովակների
ﬔտաղական
կափյրներ.
ﬔտաղական ﬕջնապատեր. սյների ﬔտաղական պատյաններ նավթահորերի համար.
ﬔտաղական պահեստարաններ հեղկ վառելիքի համար. շարժական կառցվածքներ.
լողն ﬔտաղական պահեստարաններ. ﬔտաղական ճոպաններ. ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ﬔտաղական ձլվածքներ. ﬔտաղական
անկյնակներ. ﬔտաղական պատհաններ.
դռների ﬔտաղապատվածքներ. ﬔտաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. ﬔտաղական կափարիչներ դիտահորերի համար. ﬔտա-
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ղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնել համար
(երկաթեղեն իրեր). հագստի կախարանների
ﬔտաղյա կեռիկներ. չﬔկսացված պղնձալար. ﬔտաղական բաքեր. սանդղքների
ﬔտաղական աստիճաններ. ջրհորդան ﬔտաղական խողովակներ. ճկն փողրակները
փաթաթել համար ոչ ﬔխանիկական ﬔտաղական թմբկագլաններ. անշարժ ﬔտաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմղի խողովակների ﬔտաղական փականներ. շինարարական ﬔտաղական փայտամածներ. ﬔտաղյա
հենասանդղքներ. շարժական ﬔտաղական
նավասանդղքներ ղևորների համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ. ﬔտաղական
պնդօղակներ.
ﬔտաղական
հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. ﬔտաղական
ճյղավորթյններ խողովակաշարի համար.
ﬔտաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, ﬔտաղական շրջանակներ մահարձանների համար. ﬔտաղական ցանկապատեր.
ճկն փողրակները փաթաթել համար ﬔտաղական ոչ ﬔխանիկական հարմարանքներ.
ﬔտաղյա ցցանակներ. ﬔտաղական հենարաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թերթավոր ﬔտաղ. ﬔտաղական փականքներ
պորտֆելների համար, ﬔտաղական փականքներ պայսակների համար. ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար.
շինարարական
ﬔտաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական ﬔտաղներից. ﬔտաղական ժապավենները ձգել հարմարանքներ
(ձգող ﬕացցիչ). ﬔտաղական ձլակաղապարներ. ﬔտաղական տապանասալեր. ﬔտաղյա մահարձաններ. ﬔտաղական ցցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
ﬔտաղական կոթողներ. ﬔտաղական հշատախտակներ. բխարիների, վառարանների
ﬔտաղական ցանցեր. ﬔտաղական կանգադարակներ տակառների համար. ﬔտաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների ﬔտաղյա պիտյքակազﬔր.
ﬔտաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպել ﬔտաղական ﬕջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
ﬔտաղական ցանկապատեր. ﬔտաղյա արկղիկեր, ﬔտաղյա սնդկներ. տարբերիչ ﬔտաղական
ցցանակներ,
ﬔտաղական
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անվանատախտակներ. գրանցման ﬔտաղական համարանշաններ. կերﬔտներ (խեցեղեն՝
ﬔտաղափոշց և դժվարահալ ﬕացթյններից). տակառների ﬔտաղյա ծորակներ. ﬔտաղական սյներ հայտարարթյնների համար.
կառանման ﬔտաղական տակառներ. ծխնելյզի ﬔտաղական խողովակներ. ﬔտաղական
ծխանցքեր. ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման և օդորակման կայանքների համար.
ﬔտաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյթ. ոչ
ﬔխանիկական
ﬔտաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական ﬔտաղներից,
բացառթյամբ տպագրականների. ﬔտաղական կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար. ճնշմային ﬔտաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի ﬔտաղական
խցիկներ. ﬔտաղյա արկղեր գործիքների
համար. ﬔտաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). ﬔտաղյա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիﬖերի բլոկավորման կալններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան ﬔտաղական ցանցեր. լեռնագնացների ﬔտաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բխարիների
վառելափայտի
համար. թռչններին վանող հողմային ﬔտաղական սարքեր. ﬔտաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման ﬔտաղներ. հրահեստ ﬔտաղյա շինանյթեր. կանաչով
հյսապատված
տաղավարներ
(ﬔտաղական կառցվածքներ). ﬔտաղական
ախոռներ. ﬔտաղական խոզաբներ. հավաքովի
ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ﬔտաղական սկտեղներ. փողոցի
ﬔտաղական ջրհորդաններ. պտտակավոր
ﬔտաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական ﬔտաղական սարքեր պատհանները բացել համար. ոչ էլեկտրական
ﬔտաղական սարքեր պատհանները փակել
համար. պատերը երեսապատել ﬔտաղական
սալիկներ. ﬔտաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական ﬔտաղական
սալեր.
ﬔտաղական
ձեռնասանդղքներ.
ֆոտոէլեﬔնտներով ներկառցված ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ﬔտաղական
զրահապատ դռներ. ﬔտաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների ﬔտաղական անշարժ բաշխիչներ շների ﬓացորդների
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համար. 3D–տպագրթյան համար ﬔտաղական փոշի և նրբաթիթեղ. ﬔտաղական կեռիկներ
պատհանների
համար.
դռների
ﬔտաղական հենարաններ. տանիքների ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ﬔտաղական ճաղաշարքեր. երեսպատման ﬔտաղական
պատվածքներ կառցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պողպատյա ձողեր. շերտահանված ﬔտաղյա
ձողեր. ձգված և ողորկված ﬔտաղյա ձողեր.
պայսակների ﬔտաղյա կախիչներ. ﬔտաղյա
նեցկներ կահյքի համար. ﬔտաղյա պիտակներ. ﬔտաղյա կանիստրներ (ջրամաններ).
ﬔտաղյա ցցեր բյսերի կամ ծառերի համար.
ﬔտաղյա դրոշակաձողեր (կառցվածքներ).
ﬔտաղյա սեղմակներ պարկերը դրոշﬔլ
համար. ﬔտաղյա ﬔխեր կոշիկների համար.
կոշիկների ﬔտաղյա կրնկատակեր. էլեկտրոնային անկիզելի պահարաններ. ﬔտաղյա
ծալովի դռներ. ﬔտաղյա ձլածոներ շինթյնների համար. բխարիների ﬔտաղյա
դարակներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսված ﬔտաղական թեք հարթակներ. սովորական ﬔտաղներից խաչելթյններ, բացառթյամբ ոսկերչական իրերի.
ﬔտաղյա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար ﬔտաղյա բեռնարկղեր.
ձեռքի ﬔտաղյա դրոշակաձողեր. ﬔտաղյա
խցաններ. ﬔտաղյա ակորդեոն դռներ. բխարիների ﬔտաղյա ճաղավանդակներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ﬔտաղական խցիկներ.
ﬔտաղական ձայնային վահանակներ. այգեգործական ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 7. լիսեռների ﬕացքներ (ﬔքենաների). ապարատներ ացետիլենի մաքրման
համար. կոնվերտերներ պողպատը հալել
համար. կպչն ժապավեններ մատցող սարքեր (ﬔքենաներ). օդավորող պոմպեր ակվարիﬓերի
համար.
օդի
խտարարներ.
թափահարիչներ. գյղատնտեսական ﬔքենաներ. գյղատնտեսական էլևատորներ. զտիչներ շարժիչներմ հովացնող օդը մաքրել
համար. օդային գոլորշիարարներ. ապարատներ ճնշման տակ գարեջրի մատցման համար.
չափաբերման ﬔքենաներ. ճանապարհային
գլդոններ. կարբյրատորների սնիչներ. ներքին
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. փականներ
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(ﬔքենաների մասեր). ﬔքենաների սռնիներ.
ծնկաձև լիսեռներ. փոխհաղորդիչ լիսեռներ,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների.
ամբարձիչներ, բացառթյամբ դահկայինների. ամբարձիչներ (վերելակներ). խառնիչ
ﬔքենաներ. ինքնայղվող առանցքակալներ.
գթաններ. շարժիչներ ինքնաթիռների համար.
պատեր սպիտակեցնել ﬔքենաներ. յղման
օղեր (ﬔքենաների մասեր). ﬗոցի օղեր. հաստատն 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). յղ պատրաստող ﬔքենաներ. հաստատն հոսանքի
գեներատորներ հեծանիﬖերի համար. ﬕացման ձողեր ﬔքենաների և շարժիչների համար.
գնդիկավոր առանցքակալներ. բիտմ արտադրել ﬔքենաներ. հնձիչներ. խրձակապիչներ.
կոճեր ջլհակային ﬔքենաների համար. փայտամշակման
հաստոցներ.
ապարատներ
գազավորված ըմպելիքների արտադրթյան
համար. հյսվածքապաստառներ պատրաստող ﬔքենաներ. չոր խոտի հակերը կապկպել
սարքեր. կեղտորսիչներ (ﬔքենաներ). դիզելային շարժիչների նախագործարկային տաքացման մոﬔր. պարրակահան հաստոցներ.
ողողման ﬔքենաներ. շշալցման ﬔքենաներ.
շշերը լվալ ﬔքենաներ. գարեջր եփել
ﬔքենաներ. ասեղնագործական ﬔքենաների
կլոր քարգահներ. խոզանակներ (ﬔքենաների
մասեր). բլդոզերներ. ﬕաշերեփ էքսկավատորներ. թործահաստոցներ. կաբեստաններ
(բեռնաշարժ ﬔխանիզﬓեր). փոքր ավտոմատ
խարիսխներ նավագնացթյան համար. ﬔքենաների փոկեր. պատյաններ (ﬔքենաների
մասեր). շարվածքային ﬔքենաներ (տպագրթյն). ներարկիչներ շարժիչների համար. կարբյրատորներ. ասեղնավոր հավաքածներ
(սանդերքային ﬔքենաների մասեր). կտրոցներ
(ﬔքենաների մասեր). պոլիգրաֆիական մամլամայրերի տփեր (տպագրթյն). խարամ,
մոխիր մաղել ﬔքենաներ. կաթնային զատիչ-
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ներ. պտտվող չորանոցներ (չջեռցվող). յղիչներ (ﬔքենաների մասեր). կենտրոնախսակներ
(ﬔքենաներ).
կենտրոնախյս
աղացներ.
կենտրոնախյս պոմպեր. հատիկաբյսերի
սերﬔրը թեփահանող ﬔքենաներ. ֆրեզիչ հաստոցներ. առանցքակալային հենարաններ ﬔքենաների համար. կախոցներ (ﬔքենաների
մասեր). ածխախոզանակներ (էլեկտրականթյն). ածխային կոմբայններ. բեռնամբարձիչներ. բեռնաթափման հարթակներ. հյսող
ﬔքենաների սայլակներ. խառատային հաստոցներ. բազմաճախարակներ. գթանախոփեր.
պիտյքակազﬔր
ﬔքենաների
շոգեկաթսաների համար. գին մամլիչներ.
սիգարետ պատրաստող ﬔքենաներ արդյնաբերական նպատակների համար. ճկող ﬔքենաներ.
փականագործի
էլեկտրական
մկրատներ. էլեկտրական մկրատներ. դրեր
ﬔքենաների համար. հակադարձ կափյրներ
(ﬔքենաների մասեր). մամլազտիչներ. ﬔքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից պաշտպանել համար կոլեկտորներ. կարի ﬔքենաների
ոտնակավոր շարժաբերներ. տպագրական
շարվածքային
ﬔքենաներ
(լսաշարող).
ճնշակներ (ﬔքենաներ). տրբաճնշակներ.
գոլորշ խտարարներ (ﬔքենաների մասեր).
խտացման տեղակայանքներ. փոկանիﬖեր
(ﬔքենաների մասեր). պնդացնող ﬕացﬓեր
(շարժիչների մասեր). կորդ պատրաստող ﬔքենաներ. տառաձլիչ ﬔքենաներ. խզի ﬔքենաներ.
կտրիչ
ﬔքենաներ.
հոսանքի
գեներատորներ. հորատման գլխիկներ (ﬔքենաների մասեր). հաստատն հոսանքի գեներատորների շարժափոկեր. ամբարձիչների
(վերելակների) փոկեր. կցակարման կարի
ﬔքենաներ. օդային բարձիկով սարքեր բեռներ
փոխադրել համար. առանցքակալների ներդրակներ (ﬔքենաների մասեր). էլեկտրական
դանակներ. ատաﬓաձողավոր ամբարձիկներ.
մաղիչ կայանքներ. մաղեր. ամբարձիկներ
(ﬔքենաներ). կաշի մշակող ﬔքենաներ. շարժիչների գլանների գլխիկներ. կլտիվատորներ
(ﬔքենաներ). ﬔքենաների գլաններ. տպագլաններ. գլոցահաստոնների գլանիկներ. տեսակավորիչ
ﬔքենաներ
արդյնաբերական
նպատակների համար. ինքնաբեռնաթափման
բնկերներ (ﬔխանիկական). կտրող ﬔքենաներ. օդազերծիչներ (գազազերծիչներ) սնցող
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ջրի համար. ճիմահատիչներ. ճարպազերծման
կայանքներ (ﬔքենաներ). ﬔկնասարքեր շարժիչների համար. ժանյակ հյսող ﬔքենաներ.
գոլորշ/յղի տարանջատիչներ. մանրատիչներ (փխրիչներ). ռեդկցիոն կափյրներ
(ﬔքենայի մասեր). ﬔխանիկական կարժառներ. կաշի կտրող, լրահղկող ﬔքենաներ.
ցամաքրդային ﬔքենաներ. հարդարիչ ﬔքենաներ. հաստատն հոսանքի գեներատորներ.
կեղտաջրերի
ցրցայտիչներ.
ապարատներ
գազավորված ջրերի արտադրթյան համար.
խﬔլ ջրի հանքայնացման կայանքներ. ջրատաքացցիչներ՝ որպես ﬔքենաների մասեր.
փառահան ﬔքենաներ. պարրակահան հաստոցներ. կոթնազատիչներ (ﬔքենաներ).
հատիկամաքրիչ ﬔքենաներ. արտարկիչներ.
էլեկտրական գեներատորներ. ամբարձիչ սարքեր. դրոշմամամլիչներ. կցորդիչի ագյցներ,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների. ներկման ապարատներ տպագրական ﬔքենաների
համար. փաթաթող ﬔքենաներ. շարժասանդղքներ. 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. ձլաﬔքենաներ.
գլանների
ﬗոցներ.
խցկներ
(ﬔքենաների մասեր). գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխման օդափք ﬔքենաներ.
գազոնահնձիչներ (ﬔքենաներ). գդրոնապատիչներ (ﬔքենաներ). հատիկների սեղմման,
ներծծման և տեղափոխման օդափք ﬔքենաներ. յղման տփեր (ﬔքենաների մասեր). յղային պոմպեր. ծալքավորիչ ﬔքենաներ,
դրոշմատպիչ ﬔքենաներ. փորագրման ﬔքենաներ. տանիքի կղﬕնդրներ կտրող ﬔքենաներ. ﬔքենաների ղղորդիչներ. ծղոտահատ
ﬔքենաներ. մսաղացներ (ﬔքենաներ). մանածագործական հաստոցների ազբափայտեր.
տափաններ. ոռոգիչներ (ﬔքենաներ). հիդրավլիկական տրբիններ. ﬔտաղական թերթերի
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վրա տպագրման ﬔքենաներ. տպագրական
տպաձևեր. տպագրական ﬔքենաներ. տպագրական մամլիչներ. տպագրթյան լիսեռներ
ﬔքենաների համար. կաթ մշակող ﬔքենաներ.
ծղոտահատ ﬔքենաների դանակներ. մանածագործական հաստոցների ազբիկներ. ﬔքենաներ սայրերը, կտրիչները սրել համար.
սղոցի շեղբեր (ﬔքենաների, հաստոցների
մասեր). կտրիչների բռնիչներ (ﬔքենաների
մասեր).
գլոցահաստոններ.
թթվածնային
նիզակներ ջերմային հորատման համար (ﬔքենաներ). շռտվիկներ (ﬔքենաների մասեր).
ամանեղեն լվացող ﬔքենաներ. լվացման սարքեր. լվացքի ﬔքենաներ (սպիտակեղենի
համար). տրանսպորտային ﬕջոցները լվանալ կայանքներ. կանխավճարով աշխատող
լվացքի ﬔքենաներ. ամբարձիչ կայանքներ.
սպիտակեղենի մզիչ ﬔքենաներ. կոկման ﬔքենաներ. քարշային շարժիչներ, բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսվածների. շոգեﬔքենաներ.
հաստոցներ. վառոցքի մագնետո. բեռնման –
բեռնաթափման սարքեր. պոլիգրաֆիական
ինքնադարսիչներ (թղթ մատցող հարմարանքներ). մրճեր, կռաններ (ﬔքենաների
մասեր). ցցահար մրճեր. օդաճնշական մրճեր. կռիչ մրճեր, կռաններ (ոչ ﬔծ չափերի).
բեռնասլաքներ (ամբարձիչ). շարժասարքեր,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների. շարժահաղորդակներ, բացառթյամբ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների. կարգավորիչներ (ﬔքենաների
մասեր). ծխախոտ մշակել ﬔքենաներ. խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ. դիաֆրագմաներ,
թաղանթներ
պոմպերի
համար.
ﬔտաղամշակման հաստոցներ. մանածագործական ﬔքենաներ. ոլորող ﬔքենաներ. ջրաղացաքարեր. հղկահաստոցներ. հորատներ
լեռնագործական աշխատանքների համար.
հանքաքար մշակել ﬔքենաներ, հանքաքար
մշակել սարքավորﬓեր. ալրաղաց ﬔքենաներ. խառնիչներ (ﬔքենաներ). հնձիչ ﬔքենաներ.
հնձիչ-խրձակապիչներ.
հացահատիկահավաք կոմբայններ. վագոնաամբարձիչներ. ռեակտիվ շարժիչներ, բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների. աղտո-
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տմը կանխող սարքեր շարժիչների և մոտորների
համար.
շարժիչների
ﬗոցներ.
ﬔքենաների և շարժիչների արագթյան կարգավորիչներ. ձլակաղապարներ (ﬔքենաների
մասեր). կենցաղային աղացներ, բացառթյամբ ձեռքով կառավարվողների. կաղապարման ﬔքենաներ. ազատ ընթացքի անիﬖեր,
բացառթյամբ ցամաքային փոխադրաﬕջոցների համար օտագործվողների. մաքոքներ
(ﬔքենաների մասեր). էլեկտրական ﬔքենաներ
և սարքեր մաքրել համար. ներծծող սարքավորﬓեր արդյնաբերական նպատակների
համար. շրջակարող ﬔքենաներ. ձեռքի գործիքներ, բացառթյամբ ձեռքով կառավարվողների. գործիքներ (ﬔքենաների մասեր).
ﬔքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների
բռնիչներ. պահածոների էլեկտրական բացիչներ. հաց կտրող ﬔքենաներ. առանցքակալատփեր
լիսեռների
վզիկների
համար
(ﬔքենաների մասեր). փոխհաղորդիչ լիսեռների առանցքակալներ. թղթ արտադրել
ﬔքենաներ. փայլարդիչներ (գլոցիչներ). փաթեթավորման ﬔքենաներ. խմորահնցիչ ﬔքենաներ.
մակարոնեղեն
արտադրել
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, բացառթյամբ ձեռքով
կառավարվողների. ողորկման էլեկտրական
ﬔքենաներ և սարքեր. պոմպեր (ﬔքենաներ).
օդային ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների համար). պոմպեր ջեռցման տեղակայանքների համար. վակմային պոմպեր
(ﬔքենաներ). կամրջաձև ամբարձիչներ. փոկանիﬖերի շփափոկեր. էլեկտրաﬔխանիկական
սարքեր ըմպելիքներ պատրաստել համար.
մամլիչներ (արդյնաբերական ﬔքենաներ).
ճնշման կարգավորիչներ (ﬔքենաների մասեր).
ճնշման փականներ (ﬔքենաների մասեր).
պդլինգման (երկաթի ստացման) ﬔքենաներ.
շոգեզատիչներ. ռանդիչ հաստոցներ. ռելսեր
տեղադրել ﬔքենաներ. քերաթափող ﬔքենաների ատաﬓեր. ﬔխանիկական փոցխեր.
խավավորման ﬔքենաներ. ղղիչ հաստոցներ.
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կազմարարական արդյնաբերական ﬔքենաներ և սարքեր. արդկիչ ﬔքենաներ. լցակարման ﬔքենաներ. զսպանակներ (ﬔքենաների
մասեր). էլեկտրական սարքեր վարագյրները
տեղաշարժել համար. գաﬕչ ﬔքենաներ.
ամբարձիչներ (ﬔքենաների կամ շարժիչների
մասեր). ռոտացիոն տպագրական ﬔքենաներ.
ﬔքենաների ատաﬓավոր ﬔխանիզﬓեր.
ﬔքենաների անիﬖեր. ﬔքենաների թափանիﬖեր. անվիկավոր առանցքակալներ. առանցքակալի զատիչներ (գնդիկների բռնիչներ).
ճանապարհաշինական ﬔքենաներ. սղոցներ
(ﬔքենաներ). հանքային ﬔքենաներ. շարժիչների շարժափոկեր. քաղհանիչ ﬔքենաներ.
կոկման ﬔքենաներ. նրբերշիկ պատրաստող
ﬔքենաներ. արդյնաբերական հերﬔտիկացնող ﬔքենաներ. սերﬓացաններ (ﬔքենաներ).
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. օդափքսեր (ﬔքենայի մասեր). դարբնոցի փքսեր.
կոշիկի կաղապարներ (ﬔքենաների մասեր).
լցաﬔքենաներ. ստատորներ (ﬔքենաների
մասեր). ստերեոտիպ պատրաստող ﬔքենաներ. շաքար արտադրել 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). հյսվածապատման ﬔքենաներ.
կարապիկներ (վերհան ﬔքենա). հյսող ﬔքենաներ. տրբիններ, բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար
նախատեսվածների. ﬔխանիկական թմբկագլաններ ճկն փողրակների համար. դեկելներ
(տպագրական ﬔքենաների մասեր). տպագրական ﬔքենաներ. քամհարներ. շարժիչներ օդային բարձերով տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ապակի
մշակող ﬔքենաներ. ﬔքենաներ երկաթղիների շինարարթյան համար. ապարատներ
ռետինացման (վլկանացման) համար. կցորդիչներ, բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների. շարժիչներ թռչող ապարատների համար. հեսանահաստոցներ. գյ-
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ղատնտեսական գործիքներ, բացառթյամբ
ձեռքով կառավարվողների. հեսանասկավառակներ (ﬔքենաների մասեր). հղկասկավառակներ (ﬔքենաների մասեր). գարեջրի
մատցման 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, բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների.
արգելակի կալններ, բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար
նախատեսվածների. արգելակման հատվածամասեր,
բացառթյամբ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների. կոճեր
(ﬔքենաների մասեր), հենքակոճեր (ﬔքենաների մասեր). փոխանցման տփեր, բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար նախատեսվածների. շշերը
խցաններով փակող ﬔքենաներ. շշերի կափարիչները փակող ﬔքենաներ. ﬔքենաներ շշերը
հերﬔտիկացնել համար. էլեկտրաշարժաբերով խոզանակներ (ﬔքենաների մասեր). աղբի,
թափոնների մանրացման ﬔքենաներ. սրճաղացներ, բացառթյամբ ձեռքի սրճաղացների.
շոգեկաթսաների ծխնելյզներ. ﬔքենաներ
հողային աշխատանքների համար. աղբի,
թափոնների խտացման ﬔքենաներ. մանրատիչներ (ﬔքենաներ) արդյնաբերական նպատակների
համար.
բրտի
բոլորակներ
(սկավառակներ). ավտոմատ մանիպլյատորներ (ﬔքենաներ). արդյնաբերական ռոբոտներ.
էլեկտրաﬔխանիկական
սարքեր
սննդամթերք պատրաստել համար. զտիչ
ﬔքենաների փոխարինովի տարրեր. շարժաբերի շղթաներ, բացառթյամբ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների. պտտման մոﬔնտի կերպափոխիչներ,
բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների.
փոխհաղորդման
շղթաներ,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
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ﬕջոցների համար նախատեսվածների. գայլիկոնի կապիչներ (ﬔքենաների մասեր). շոգեﬔքենաների
կաթսաներ.
ﬔքենաների
կաթսաների սնիչներ. կենդանիների խզի
ﬔքենաներ. շարժիչներ, բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար
նախատեսվածների. ﬔքենաների կամ շարժիչների կառավարման մալխներ. սարքեր ﬔքենաների և շարժիչների կառավարման համար.
պոլիգրաֆիական մամլամայրեր. սառնարանային ճնշակներ. արտահեղման ծորակներ (ջրազատիչներ). կարի ﬔքենաներ. շարժիչների
օդափոխիչների շարժափոկեր. ինկբատորներ ձվերի համար. ատաﬓավոր փոխանցիչներ,
բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների. էմլսացման կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. խոհանոցային էլեկտրական
ﬔքենաներ. շարժիչների գլաններ. նվազեցնող
ռեդկցիոն
փոխանցիչներ,բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար նախատեսվածների. բաժանիչ սարքեր.
գայլիկոնիչ գլխիկներ (ﬔքենաների մասեր).
ջերմափոխանակիչներ (ﬔքենաների մասեր).
արտանետմային համակարգեր շարժիչների
համար. էլեկտրաշարժիչներ, բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար
նախատեսվածների.
կռնկներ
(ամբարձիչ և բեռնամբարձ ﬔխանիզﬓեր).
բանջարեղեն և ﬕրգ մաքրել ﬔքենաներ.
ﬔքենաներ բանջարեղեն տրորել համար.
մածկաարտամղիչ օդաճնշական ատրճանակներ. զտիչներ՝ որպես ﬔքենաների կամ շարժիչների մասեր. գթանավոր առվափորիչներ
(գթաններ). կենցաղային էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային էլեկտրական հյթամզիչներ.
հիդրավլիկական շարժիչներ. լողացող կամ
ցամաքային հորատման աշտարակներ. ներքին
այրման շարժիչների վառելիքի կերպափոխիչներ. շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ.
շոգեկաթսաների խողովակներ (ﬔքենաների
մասեր). հիդրավլիկ վերահսկմ ﬔքենաների,
մոտորների և շարժիչների համար. ﬔքենաների, շարժիչների և մոտորների պնևմակառավարմ. մոտորների և շարժիչների քարտերներ.
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ.
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ.
ատրճանակներ (գործիքներ պայթցիկ նյ-
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թերի օգտագործմամբ). ձկնորսական ցանցերը
դրս քաշել ﬔքենաներ. համապիտանի
հոդակապեր (կարդանային հոդակապեր). դյրակիր շոգեփայլարդիչներ (շոգեգլոցիչներ)
գործվածքների համար. գորգամաքրման էլեկտրական ﬔքենաներ և սարքեր. արտանետման
գազերի
կատալիզային
կերպափոխիչներ.
վակմային զտման կենտրոնական կայանքներ. շղթայական սղոցներ. շոգեզտման հարմարանքներ.
գազային
կտրոցներ.
փոշ
արտածծման կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշ հեռացման կայանքներ (զտիչ
կայանքներ). էլեկտրամրճեր. էլեկտրաﬔխանիկական ﬔքենաներ քիﬕական արդյնաբերթյան համար. բեռնամբարձիչ շղթաներ
(ﬔքենաների մասեր). վթարային սնման գեներատորներ. ընդարձակման բաքեր (ﬔքենաների մասեր). ապակեկտրիչ ալմաստներ
(ﬔքենաների մասեր). բարձր ճնշման տակ
զտման ապարատներ. ﬔքենաներ մանածագործական արդյնաբերթյան համար, հաստոցներ
մանածագործական
արդյնաբերթյան համար. արտանետման
կարճախողովակներ շարժիչների համար. նավթազտման ﬔքենաներ. ﬔքենաներ փաթեթավորման համար. էլեկտրահատակափայլիչներ.
էլեկտրական սարքեր կոշիկները մաքրել
համար. ձյնամաքրիչներ. գազաեռակցման
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. գազային զոդիչներ. փոշեկլների գլխադիրներ հոտավետ և ախտահանող նյթեր
ցրցողել համար. փոշեկլների ճկափողեր.
փոշեկլներ. թրթռաﬔքենաներ արդյնաբերական նպատակների համար. էլեկտրական
սարքեր և հարմարանքներ մոմով փայլեցնել
համար. թենիսի ձեռնաթիակների լարերը ձգել ﬔքենաներ. հեծանիﬖեր հավաքել հաստոցներ. ﬔքենայացված կլտիվատորներ.
ներկի փոշարարներ (ﬔքենաներ). հիդրավլիկական սարքեր դռները բացել համար. մոտոցիկլետների ոտքի ﬔկնասարքի լծակներ.
ﬔքենայացված կերաբաշխիչներ անասնների
համար. շարժվող հետիոտնային ղիներ (մայթեր). խլարարներ շարժիչների համար. օդաճնշական սարքեր դռները բացել համար.
փոշեկլների պարկեր. գազային զոդայրոցներ.
հողմային տրբիններ. արգելակի ճնշիչներ,
բացառթյամբ ցամաքային տրանսպորտային
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ﬕջոցների համար նախատեսվածների. էլեկտրոդներ եռակցման ﬔքենաների համար. ապարատներ էլեկտրազոդման համար. զոդման
էլետրական ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. ապարատներ էլեկտրաաղեղային զոդման
համար.
ապարատներ
էլեկտրաաղեղային
հատման համար. զոդալամպեր. հնձաններ.
օդամղ ﬔքենաներ. ﬔքենաներ գալվանապլաստիկայի համար. գալվանացման ﬔքենաներ. առևտրի ավտոմատներ. դռները փակել
էլեկտրական սարքե. էլեկտրական սարքեր
դռները բացել համար. կառավարման սարքեր վերելակների համար. էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե փաթեթավորﬓերի
զոդման համար. վառելիք բաշխող պոմպեր
տեխնիկական
սպասարկման
կայանների
համար. ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային պոմպեր. պլաստմասսա վերամշակել
ﬔքենաներ. էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել համար. էլեկտրական սարքեր
պատհանները փակել համար. հիդրավլիկական սարքեր պատհանները բացել
համար. հիդրավլիկական սարքեր պատհանները փակել համար. օդաճնշական սարքեր
պատհանները բացել համար. օդաճնշական
սարքեր պատհանները փակել համար.
դռները փակել հիդրավլիկական սարքեր.
դռները փակել օդաճնշական սարքեր. օդաճնշական գլաններ. խոհանոցային էլեկտրական
աղացներ(մանրատիչներ). 3D-տպիչներ. ﬔքենաներ մաղել համար. շարժիչների հենարաններ,
բացառթյամբ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար նախատեսվածների. էլեկտրական ﬔխահանիչներ.
փոշեկլների
խոզանակներ.
դահկների
եզրակները սրել էլեկտրական գործիքներ,
էլեկտրական եզրակահատներ. մանրատող,
ջարդող ﬔքենաներ. տոփանման ﬔքենաներ.
ներծծող
ծայրափողակներ
փոշեկլների
համար. խողովակներ մաքրել քերակներ.
էլեկտրական հյթամզիչներ. էլեկտրական
պտտակադարձիչներ. կառավարման լծակներ՝ որպես ﬔքենայի մասեր, բացի խաղային
ﬔքենաների համար նախատեսվածներից.
բաշխիչ լիսեռներ տրանսպորտային ﬕջոցների
շարժիչների համար. ռետինե թրթրներ՝ որպես
մասեր շինարարական թրթրավոր ﬔքենաների համար. ռետինե թրթրներ՝ որպես մասեր
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բեռնման-բեռնաթափման թրթրավոր ﬔքենաների և ապարատների համար. ռետինե
թրթրներ՝ որպես մասեր գյղատնտեսական
թրթրավոր ﬔքենաների համար. ռետինե
թրթրներ՝ որպես մասեր հանքարդյնաբերական թրթրավոր ﬔքենաների համար.
ռետինե թրթրներ՝ որպես մասեր ձյն մաքրող թրթրավոր ﬔքենաների համար. յղերի
թափոնների օդաճնշական սարքեր. պոմպեր
հակահոսանք ստեղծել համար. գրիչներ 3D
տպագրման համար. հողամշակման ﬔքենաներ գյղատնտեսական նպատակների համար.
պարրաձև էլեկտրական բանջարակտրատիչներ. ջրածին բաշխող պոմպեր տեխնիկական
սպասարկման կայանների համար. թանաքային տպագրական ﬔքենաներ արդյնաբերական
նպատակների
համար.
գոլորշիով
ատակամաքրիչներh. ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյﬓեր, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. շարժական կռնկներ. նավթի արդյնահանման,
պահեստավորման և բեռնաթափման լողացող
կայանքներ. պանիր կտրող էլեկտրական
դանակներ. բանջարեղեն մաքրող էլեկտրական
սարքեր.
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). հեսանաքարեր նրբախարտոցներ. ածելիներ սրել կաշվե փոկեր. բզեր (մախաթներ).
կտրելիս օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). անցքակոկիչներ. անցքակոկիչների
կցորդիչներ. ներպարրակիչ շաղափիչների
երկարիչներ. մածկաթիակներ, գնադանակներ (գյները խառնել). մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). կաստետներ. գայլիկոններ
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր).
անկյնաչափական սարքեր (ձեռքի գործիքներ). հարմարանքներ կենդանիների կաշին
քերթել համար. պարրահաններ. աղեղնաձև
սղոցներ. սառը զենք. ձեռքի ﬔխահան գործիքներ. ձեռքի ամբարձիկներ. սվինաձողեր. մորք
խզել ﬔքենաներ. ձեռքով կառավարվող
ձեռքի գայլիկոնիչներ. դրեր. կացիններ ակոսներ, բնիկներ փորել համար. անասններին
խարանել գործիքներ. անասններին խզել դանակներ. ﬔծաﬔխի կեռեր (ձեռքի գործիքներ). քարտաշի դրեր. սրոցաքարեր.
գաﬕչ մրճեր (ձեռքի գործիքներ). մակերևյթները մաքրել կտրոցներ (ձեռքի գործիք-
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ներ). մկրատներ. նրբնելիներ. փորագրել
կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). քլնգներ.
խծծման դրեր. գրչահատ դանակներ. քարի
հետ աշխատել մրճեր. նրբասղոցներ. քերադանակներ.
երիթակների
անցքահատներ.
արդկման մրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). որսորդական
դանակներ. ձեռքի սղոցների, ﬔտաղասղոցների շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). կոշիկի կաղապարներ (ձեռքով կարել
համար). նելիներ մազերը գանգրացնել
համար. սեղանի սպասք (դանակներ, պատառաքաղներ և գդալներ). թանձր նյթերը կտրել մկրատներ, փականագործի մկրատներ.
կտրող ժապավեններ. ծակատիչներ (ձեռքի
գործիքներ). պտտակաﬔրի բանալիներ (ձեռքի գործիքներ). պտտակաբանալիներ (ձեռքի
գործիքներ). արգելանիﬖեր (ձեռքի գործիքներ). արտապարրակիչներ (ձեռքի գործիքներ). գչիր (հորատ). հեսանների բռնիչներ.
կացիններ. սեղանի պատառաքաղներ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ. ձեռքով կառավարվող բանջարակտրատիչներ.
եղնգների նելիներ. խողովակահատիչներ
(ձեռքի գործիքներ). կտրող գործիքներ. կտրիչդանակներ. դանակավոր իրեր. պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ). գդալներ. շերեփներ
(ձեռքի գործիքներ). ածելիներ սրել փոկեր.
գրնտը խտացնել համար տոփաններ (ձեռքի
գործիքներ). դրոշմման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրեզավոր կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ).
թիակներ
(այգեգործթյն),
գոգաթիակներ (այգեգործթյն). ծեփիչներ.
բյսերի ﬖասատներին ոչնչացնել ձեռքի
սարքեր. ապակի կտրել ալմաստներ (ձեռքի
գործիքների մասեր). լայնակոկման գործիքներ
(ձեռքի գործիքներ). սրոցաքարեր. սրել գործիքներ. սայրեր սրել գործիքներ. գայլիկոնիչներ. թեփկները հեռացնել դանակներ.
խոշոր մոլախոտերի կլտիվատորներ (ձեռքի
գործիքներ). էտոցներ. այգեգործական կոր
մկրատներ. պատվաստման դանակներ. թփահատներ (գործիք). ծլեպները հեռացնել նելիներ. մազազերծման նրբնելիներ. ծովային
ճոպանաքանդիչներ. հորատներ ատաղձագործական աշխատանքների համար. դրոշմատպման սարքեր (ձեռքի գործիքներ). գործիքների
հավաքակազﬔր ոտնահարդարման համար.
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ածելիների պատյաններ. խոռոչների գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր).
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ). թիեր (ձեռքի գործիքներ). բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտել
մկրատներ. գերանդիներ. գերանդիների օղակներ. ծալքավորման գործիքներ. ողորկման գործիքներ.
նախշառանդաների
սայրեր.
մատնեքահանման դանակներ. գործվածքները
ծալքավորել հարմարանքներ. տավրեր. գչրակ
(ձեռքի գործիքներ). սառը զենքերի պատյաններ. մազերը գանգրացնող ձեռքի ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. գազոնահնձիչներ (ձեռքի
գործիքներ). սառցատապարներ. կիսակլոր դրեր (ձեռքի գործիքներ). ոստիկանական
մահակներ. փորագրական ասեղներ. պայտել
դանակներ. բանջարեղեն մաքրել դանակներ.
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի գործիքներ). եզրակոսահաններ. բանջարեղեն
կտրատել հարմարանքներ. սակրեր (տապարներ). կտրատել հարմարանքներ. կացնիկներ
(ձեռքի գործիքներ). որսատեգեր (հարպններ).
րագներ (գործիքներ). քաղհանիչներ. ոստրեներ բացել գործիքներ. ﬕջատասպան նյթերի փոշեցիրներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գյք.
պատվաստի դանակներ. ագյցներ ատաղձագործական կամ տակառագործական աշխատանքների համար. ածելիների սայրեր. սայրեր
(ձեռքի գործիքներ). շեղբեր (զենքեր). սղոցների
տափկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). լծակներ. մաչետե. թակեր (ձեռքի գործիքներ). մրճեր (ձեռքի գործիքներ). կռաններ. քարտաշի
մրճեր. հատիչներ. ﬔտաղական ժապավենները ձգել սարքեր (ձեռքի գործիք). անվիկավոր
դանակներ
(ձեռքի
գործիքներ).
դրամահավաք հարմարանքներ. սանդեր տրորել համար (ձեռքի գործիքներ). պատրյգները կտրել մկրատներ. պիտոյատփեր
սափրվել պարագաների համար. համարներ
փորագրել գործիքներ. եղնգների սղոցիկներ. պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ.
որսատեգեր
(հարպններ)
ձկնորսթյան
համար. բրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թակեր
(ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ (ձեռքի
գործիքներ). կետանշիչներ (ձեռքի գործիքներ).
ձլաշերեփներ (ձեռքի գործիքներ). ռանդաների սայրեր. խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբ, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). էլեկտրական
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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. հեղկների պարզվածքազատման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). կտրող առարկաներ (ձեռքի գործիքներ).
ներպարրակիչներ
(ձեռքի
գործիքներ).
հորատներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական
պտտակահաններ. դրեր (ձեռքի գործիքներ). փոխովի ծայրեր (ձեռքի գործիքներ).
խողովակներ կտրել գործիքներ. շաղափիչներ. ձեռքով կառավարվող գյղատնտեսական
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի
գործիքներ). ﬕջատասպան նյթերի ցրցայտիչներ. ճաշի արծաթե սպասք (դանակներ,
պատառաքաղներ և գդալներ). փորիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ. աքցաններ, նելիներ. աքցաններ (նելիներ). սսերներ. սրեր,
թրեր. ցցահար մրճեր (ձեռքի գործիքներ).
տոմսերի դակիչներ. եղնգների էլեկտրական
սղոցիկներ. եղնգները ողորկել էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի գործիքներ). անձնական օգտագործման էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական ﬔքենաներ մազերը խզել
համար. գյղատնտեսական եղաններ (ձեռքի
գործիքներ). եղնգներ կտրել էլեկտրական և
ոչ էլեկտրական գործիքներ. կենդանիներին
խզել գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). խզել դանակներ (ձեռքի գործիքներ). արդկներ.
զմռնիտե սկավառակներ. խարտոցներ (գործիքներ). անցքահան աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ).
կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գործիքների հավաքակազﬔր մատնահարդարման
համար. ձեռքի ատրճանակներ մածիկներն
արտաճզﬔլ համար. քաղհանիչներ խաղողի
այգիները մշակել համար (ձեռքի գործիքներ).
քերակներ (ձեռքի գործիքներ). մսաղացներ
(ձեռքի գործիքներ). քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ականջ դակել գործիքներ. մազազրկման
էլեկտրական
և
ոչ
էլեկտրական
հարմարանքներ. էլեկտրական գործիքների
հավաքակազﬔր մատնահարդարման համար.
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մամլակներ. ձեռքի պոմպեր. դաշյններ. ձեռքի
գործիքների կալիչ գոտիներ. պանիր կտրել ոչ
էլեկտրական դանակներ. պիցա կտրել ոչ
էլեկտրական դանակներ. լինգեր. ձ կտրել ոչ
էլեկտրական դանակներ. նրբնելիներ թարթիչները ոլորել համար. թեք (անկյան տակ)
եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. փոցխեր գոլֆի
արահետները խնաﬔլ համար. բխարիների
փքսեր (ձեռքի գործիքներ). ապարատներ
դաջվածքի համար. զմռնիտե խարտոցներ.
ձգովի ﬔտաղալար (ձեռքի գործիքներ). ﬔկսիչ հանել գործիքներ (ձեռքի գործիքներ).
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ
էլեկտրական ատրճանակներ ճեղքերը փակել
համար. ﬔտաղալարերը ձգել սարքեր (ձեռքի
գործիքներ). դանակներ ստեղծագործական
ժամանցի համար (հերձադանակներ). ձեռքով
կառավարվող օդային պոմպեր. խեցեղեն
դանակներ. ստվարաթղթից զմռնիտե սղոցիկներ. ձեռքի գործիքներ դահկների եզրակները
սրել համար, եզրակներ հատել ձեռքի գործիքներ. դաջվածք անել ասեղներ. մածկիչներ
նկարիչների համար. դրեր քանդակագործների համար. սեղանի պլաստմասսայե գդալներ, պատառաքաղներ և դանակներ. սեղանի
մանկական գդալներ, պատառաքաղներ և
դանակներ. քերակներ դահկների համար.
ձեռքով կառավարվող ձեռքի գործիքների
կոթեր. դանակների կոթեր. գերանդիների
ﬔտաղական կոթեր. ձեռքով կառավարվող
պարրաձև բանջարակտրատիչներ. բանջարամաքրիչներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ
դրս հանովի սայրով. մազ հյսող էլեկտրական գործիքներ. ներկեր խառնել փայտիկներ.
գին շշի փայլաթիթեղը կտրող ձեռքի գործիքներ. ﬕրգ կտրող դանակներ. մրգի ﬕջկը
հանել դանակներ. խոհանոցային մանդոլիններ. ճանկեր մսի համար. մանրէազերծված
գործիքներ մարﬓի պիրսինգի համար. մազահեռացման լազերային սարքեր, բացառթյամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
վթարային մրճեր. բանջարեղենի դանակներ.
կտրատել պատառաքաղների. կտրատող
դանակներ.
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների
ժեղարարներ. հագստին ամրացվող լյս
անդրադարձնող սկավառակներ տրանսպորտային վթարները կանխել համար. դժբախտ
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պատահարներից պաշտպանթյան անհատական ﬕջոցներ. դժբախտ պատահարներից,
ճառագայթﬕց և կրակից պաշտպանող
հագստ. էլեկտրական կտակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. կտակիչների
բանկաներ.
էլեկտրական
կտակիչների
պատյաններ. կտակչային մարտկոցների
խտաչափներ. ջրաչափներ. կտակիչի թիթեղներ. տագնապի ազդասարքեր. ձայնային
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ.
ձայնագրման սկավառակներ. խոսափողեր.
ճառագայթաչափներ. գմարման սարքեր.
գազախտաչափներ.
լսախոշորացցիչներ.
երկաթղային ղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտրադինաﬕկական ապարատրա. մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների
կոճեր. օդի բաղադրթյան 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 հագստ ասբեստե գործվածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի ժեղարարներ.
էլեկտրոնային ժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ.
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման լսապաշտպան ապակիներ.
սաղավարտների
հովարներ.
խանգարմապաշտպան սարքեր (էլեկտրականթյն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականթյն). բացվածքաչափներ (օպտիկական).
դրաﬓերը հաշվել և տեսակավորել ﬔքենաներ. բաշխիչ տփեր (էլեկտրականթյն).
տեղագրական գործիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիﬖեր աստղալսանկարչթյան
համար. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. սցման տեսալսողական ﬕջոցներ. կանխավճարով աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների
ﬔխանիզﬓեր. ժետոնով աշխատող ապարատների ﬔխանիզﬓեր. տրամաչափիչներ. հաﬔմատիչներ.
հրդեհի
ազդանշանիչներ.
ավտոﬔքենայի անվադողերմ ցածր ճնշման
ավտոմատ ցցիչներ. հատկ պաշտպանիչ
կոմբինեզոններ օդաչների համար. վթարային
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էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա
ջրերի աղբյրների տեղադրթյնը որոշել
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ.
օդերևթաբանական 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
կտակիչների համար. բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ. բարձրախոսների
պատյաններ.
մակրոոսպնյակներ,
հավելադիր ոսպնյակներ. ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականթյն). ճնշման ցցիչխցաններ
փականների
համար.
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. ճյղավորման տփեր (էլեկտրականթյն). նվագարկիչների
տոնարﬓեր.
սպիրտային
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքավորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ.
էլեկտրական
մալխների
պարտակներ.
շրջանակներ դիապոզիտիﬖերի ( պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակներ, լոգարիթմական
շրջանաձև
քանոններ.
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր.
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմշներ (չափիչ գործիքներ). լսապատճենման ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. մազական
խողովակներ. ձայնագրթյնների կրիչներ.
պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչադիմակներ,
բացառթյամբ արհեստական շնչառթյան
համար նախատեսվածների. եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների շղթաներ. ջերմակարգավորման
սարքեր.
լսանկարչական
լաբորատորիաներ. ստգիչ-չափիչ սարքեր
շոգեկաթսաների համար. չորացցիչներ (լսանկարչթյն). կինոֆիլﬔրի (կինոժապավենների)
մոնտաժման
հարմարանքներ.
տպասխեմաներ. լսաազդանշային (առկայծմային) ապարատներ. ազդանշանային զանգեր.
մանրադիտակների առարկայական ապակիների պատյաններ. էլեկտրական կոլեկտորներ.
արտադրական գործընթացների հեռակառավարման էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ
անջատիչներ (էլեկտրականթյն). կոմտատորներ. ծովային կողﬓացյցներ. օկլյարներ
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(ակնապակիներ). ջլհակային խոշորացյցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. ﬔտրոնոﬓեր.
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայրղիներ. էլեկտրական
շղթայի
գործարկիչներ.
գծային
ﬕացիչներ (էլեկտրականթյն). ﬕացման
տփեր (էլեկտրականթյն). կոմտացման
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամականիշներով վճարﬓերի վերահսկողթյան
ապարատներ. Էլեկտրական կարգավորող
սարքեր. հսկողթյան էլեկտրական սարքավորﬓեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. տրանսպորտային
ﬕջոցների արագթյնը վերահսկող սարքեր.
Էլեկտրական կերպափոխիչներ. լսապատճենման սարքեր (լսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջերմային). ակնոցների նրբաքղեր.
թորանոթներ. թորանոթները պահող հարմարանքներ. ղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա).
օբյեկտիﬖեր (ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. կոստյﬓեր ջրասզակթյան համար. կոմտացման էլեկտրական
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ.
սահմանափակիչներ
(էլեկտրականթյն).
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի
ղղիչներ. ռեդկտորներ (էլեկտրական). դերձակների ﬔտրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր).
կաշիների հաստթյնը չափող սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրաﬓերի դետեկտորներ.
փականակներն իջեցնող ﬔխանիզﬓեր (լսանկարչթյն). խտաչափներ. մլտիպլիկացիոն
ֆիլﬔր.
լաբորատոր
տակդիրներ.
ﬔտաղադետեկտորներ
արդյնաբերական
կամ ռազմական նպատակների համար. սոնարներ. դետեկտորներ. լսանկարչական փականներ.
ﬔմբրաններ
(ակստիկա).
դիապոզիտիﬖերի կենտրոնադրման սարքեր.
լսանկարչական ապարատներ. դիապոզիտիﬖեր (լսանկարչթյն). դիասկոպներ.
հեռավորթյն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննթյն).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
ապահովիչներ. նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ
(սարքեր).
բաշխիչ
վահաններ
(էլեկտրականթյն). բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրականթյն). չափակարկիններ.
չափիչներ. չափիչ սարքեր. դինամոﬔտրեր
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(ժաչափներ). ջրի մակարդակի ցցիչներ.
հրշեջային փրկասանդղքներ. բռնկմային
լամպեր (լսանկարչթյն). հեռախոսափողեր. ֆլորեսցենտող (լսածոր) էկրաններ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ (լսանկարչթյն). լսանկարչթյան ﬔջ օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. հոսանքի
կորստի. էլեկտրահաղորդագծեր. կառավարման վահաններ (էլեկտրականթյն). գալվանական
տարրեր.
էլեկտրական
գծերի
ﬕացքներ. էլեկտրական ﬕացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային վաննաներ.
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ.
ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). ակստիկ
սկավառակները մաքրել հարմարանքներ.
ձայնագրման ժապավեններ. տրանսպորտային
ﬕջոցների անցած տարածթյան (կմ, մղոն)
հաշվիչներ. կոճեր (լսանկարչթյան). ﬔխանիկական ցցանակներ. էպիդիասկոպներ.
փորձանոթներ. հավասարակշռման սարքեր.
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյթերը փորձարկել ﬔքենաներ և
սարքեր. ձվադիտակներ. ցցիչներ. բենզինի
մակարդակի ցցիչներ. կայծմարիչներ. լսանկարչական ապարատների և լսանկարչական
պարագաների հատկ պատյաններ. ապարատրա անալիզների համար, բացառթյամբ
բժշկականի. բեկմաչափներ. լսակայացյցներ (լսավորվածթյան չափիչներ). հաշիվները դրս գրել սարքեր. խմորման
ապարատներ (լաբորատոր սարքեր). երկաթղային տրանսպորտմ անվտանգթյն ապահովող
սարքեր.
էլեկտրահաղորդալարեր.
մագնիսական լարեր. ղղալարի ծանրոցներ.
ղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից
պաշտպանել համար. փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական աշխատանքների համար. ժապավեններ կտրել սարքեր.
շնչադիմակների զտիչներ. լսանկարչթյնմ օգտագործվող զտիչներ. լիցքավորող սարքեր
կտակիչների
համար.
բարձր
հաճախականթյան ապարատրա. հաճախաչափներ. հալն ապահովիչներ. ռադիոսարքեր. գալենիտային բյրեղներ (դետեկտորներ).
գալվանական
տարրերի
մարտկոցներ.
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասզակների ձեռնոցներ. ռենտգե-
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նյան ճառագայթﬕց պաշտպանող ձեռնոցներ
արդյնաբերական նպատակների համար.
գազաանալիզարարներ. գազաչափներ (չափիչ
գործիքներ). երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ),
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լսանկարները
չորացնող սարքեր. լսանկարչական փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). աստիճանավորված ապակե անոթներ. ռաստրեր
(պատկերացանցեր)
լսատպվածքների
համար. էլեկտրական կտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից պաշտպանող հագստ.
ընդնիչներ (ձայնա- և տեսա-). արևագրիչներ.
հոլոգրաﬓեր. խոնավաչափներ. էլեկտրական
լարերի նյնականացման ջղեր. էլեկտրական
լարերի նյնականացման պարտակներ.
փրկարարական սարքավորﬓեր. հրշեջ փողրակների ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոﬔքենաներ.
հրշեջ
պոմպեր.
թեքաչափներ.
սակահաշվիչներ. քանակի ցցիչներ. վակմաչափներ. արագաչափներ. ինդկտիվթյան
կոճերի
ﬕջաձողեր
(էլեկտրականթյն).
խարիսխներ (էլեկտրականթյն). տեղեկատվթյան մշակման սարքեր. հայելիներ զննման
աշխատանքների համար. խոսակցական ապարատներ. լսանկարչական թիթեղների տփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրականթյն).
իոնարարներ, բացառթյամբ օդը մշակել
համար օգտագործվողների. դռան օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացցիչ ոսպնյակներ).
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը
շտկել համար. հատկ կահյք լաբորատորիաների համար. կաթնախտաչափներ. կաթնաչափներ.
լամպեր
լսանկարչական
լաբորատորիաների
համար.
օպտիկական
համակարգով
լապտերներ.
&quot;Մոգական&quot; լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. լազերներ, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային կշեռքներ
նամակների համար. լագեր (չափիչ գործիքներ).
խորաչափների գծեր. խոշորացյցներ (օպտիկա). լյս արձակող ցցանակներ, լյս արձակող
նշաններ.
նեոնային
խողովակներ
ցցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա).
օպտիկական օկլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների ապակիներ. օպտիկական
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իրեր. ճնշաչափներ (մանոﬔտրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. կանխավճարով աշխատող
ﬔխանիզﬓեր հեռստացյցների համար.
ﬔգաֆոններ. համակարգիչների հիշողթյան
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ (ﬔտրեր). սնդիկային հարթաչափներ. արագթյն
չափող սարքեր (լսանկարչթյն). ճշգրիտ
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. օդերևթաբանական սարքեր. քանոններ, ﬔտրեր (չափիչ գործիքներ). օպտիկական սարքերի և
գործիքների մանրաչափական պտտակներ.
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
կտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր.
օկտանտներ (անկյնաչափներ). օմաչափներ.
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. համակարգիչներ. համակարգչային գրառված ծրագրեր.
օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). թթվածնի
վերալցման (տարաթողման) սարքեր. օզոնարարներ. ﬕկրոﬔտրեր (մանրաչափներ). լսատ կամ ﬔխանիկական ազդանշանային
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոﬔքենաների
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ.
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի
հաստթյնը չափող սարքեր. թթվաչափներ.
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային լծյթների խտթյան որոշման խտաչափներ. լվացման
ռեզերվարներ
(լսանկարչթյն).
լսանկարչական ապարատների կանգնակներ. լսանկարչական ապարատների դիտաններ.
լսաչափներ.
լսահեռագրական
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
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ազդասարքեր). կշռաքարեր. բևեռաչափներ.
ռադիոհեռախոսային կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման չափիչներ. ճնշման
ցցիչներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող կաթոդային սարքեր.
ատաﬓապաշտպանիչներ.
հրաչափներ.
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ռենտգենյան ապարատներ արդյնաբերական նպատակների
համար. անկյնաչափներ (չափիչ գործիքներ).
ռենտգենյան ճառագայթման արտադրման
(գեներացման) ապարատներ և տեղակայանքներ, բացառթյամբ բժշկթյան ﬔջ օգտագործվողների.
ռենտգենյան
խողովակներ,
բացառթյամբ բժշկթյան ﬔջ օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանող սարքեր, բացառթյամբ բժշկթյան
ﬔջ օգտագործվողների. հեռախոսային ապարատներ.
բեկմային
աստղադիտակներ.
ռենտգենյան ապարատներ, բացառթյամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմադրթյններ.
ջերմաչափներ,
բացառթյամբ
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի
զտման համար. շնչառական ապարատներ,
բացառթյամբ արհեստական շնչառթյան
ապարատների. ռեոստատներ. բեզﬔններ
(կշեռքներ). լսային կամ ﬔխանիկական
ազդասարքեր.
շաքարաչափներ.
զոնդեր
գիտական
հետազոտթյնների
համար.
արբանյակներ գիտական հետազոտթյնների համար. ﬔմբրաններ գիտական ապարատրայի
համար.
սցանող
սարքեր.
ինդկտիվթյան կոճեր (փաթյթներ). սեղմակներ (էլեկտրականթյն). էլեկտրական
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային
սլիչներ. կանխող եռանկյններ անսարք
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրադինաﬕկական
ապարատրա.
տրանսպորտային
ﬕջոցների կառավարման կամ ստգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ ապարատրա. ձայնի
վերարտադրման սարքեր. խորազննման սարքեր և ﬔքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ, խորաչափների
ծանրոցներ.
սոնոﬔտրեր.
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. տարածադիտական ապարատ-
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ներ.
նվագարկիչների
ասեղներ.
սլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտտաչափներ
(դարձաչափներ).
պարրակային
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռստացյցներ. հեռագրալարեր.
հեռակառավարման ապարատրա. ռադիոկայﬔր. հեռստահշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ.
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային ցցիչներ. ժամանակը գրանցող
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյնաչափ գործիքներ). թերմոստատներ փոխադրաﬕջոցների
համար. տոտալիզատորներ. պտտաթվերի
հաշվիչներ. նվագարկիչների պտտաթվերի
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմսներ).
վակմային կաթոդային լամպեր (ռադիո).
ﬕզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիսներ,
վերնիերներ.
մագնիսական
ժապավեններ
տեսագրման
համար.
մածցիկաչափներ.
էլեկտրական սարքեր գողթյնները կանխել համար. լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ընտրաձայները
հաշվել ﬔքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները փոխարինել համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ.
հալն ﬔտաղալար. հակակաթոդներ. սլիչներ շներին հրահանգներ հաղորդել համար.
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար.
պահպանական
ազդանշանային
սարքեր.
անկյնաչափական
գործիքներ.
լսատ
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի հիﬓակմախքներ. լսակայված ժապավեններ. լյս
արձակող կամ ﬔխանիկական ճանապարհային նշաններ. փրկարար ազդալողաններ.
ազդանշանային ազդալողաններ. զմﬔրներ.
բսոլներ
(կողﬓացյց-անկյնաչափներ),
կողﬓացյցներ. հակամառախղային ազդասարքեր, բացառթյամբ պայթցիկների. դրամարկղային
ապարատներ.
ռենտգենյան
ապարատների էկրաններ արդյնաբերական
նպատակների համար. նյնականացման մագնիսական քարտեր. փակող շերտով լսատարրեր
(ֆոտոէլեﬔնտներ).
օպտիկական
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ.
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ սխե-
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մաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար բաճկոնակնե. փրկագոտիներ. քիﬕական սարքեր և
գործիքներ. լսակայված կինոժապավեններ.
նյթեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար
(լարեր, մալխներ). հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատյաններ. մանրէական կլտրաների
ինկբատորներ.
արևային
մարտկոցներ. ﬔկսացված պղնձալար. գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, բացառթյամբ
լսավորթյան
համար
օգտագործվողների. դիաֆրագմաներ (լսանկարչթյն). թորիչ ապարատներ գիտական
նպատակների համար. բաժանավորիչ սարքեր.
դռան էլեկտրական զանգեր. ակնոցների
պատյաններ. լաբորատորիայի վառարաններ.
օպտիկական մանրաթելեր (լյս հաղորդող
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. լսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. լսանկարչթյան ﬔջ օգտագործվող լտրամանշակագյն
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների
խոսափողեր. լսանկարչական ապարատների
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցցիչ
ազդալողաններ. ﬔկսատախտակներ ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորատոր քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). համակարգչային գործառնական
գրառված ծրագրեր. համակարգիչներին կից
սարքեր. համակարգչային գրառված ծրագրային ապահովմ. լսահավաք ոսպնյակներ.
կապի ձայնային սարքեր . կոմտացման սարքեր (տեղեկատվթյան մշակման սարքավորանք).
ճնշաﬔղմման
խցիկներ.
կորակառցիչներ. ստորջրյա սզման դիմապանակներ. էլեկտրոնային մատիտներ (ցցասարքերի տարրեր). մագնիսական ծածկագրով
քարտեր. ֆաքսիﬕլային ապարատներ. հրշեջ
նավեր.
ինտերֆեյսներ
համակարգիչների
համար. սկավառակակիրներ սկավառակների
ավտոմատ հերթափոխթյամբ համակարգիչների համար. ծնկակալներ բանվորների համար.
լսավորթյան էլեկտրական կարգավորիչներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. ﬕկրոպրոցե-
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սորներ.
մոդեﬓեր.
մոնիտորներ
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ»
տեսակի մանիպլյատորներ (կից սարքավորﬓեր). նշաններն ընթերցել օպտիկական
սարքեր. օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական
սկավառակներ.
համակարգչային
տպիչներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվթյան
մշակման կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող
սարքեր (տեղեկատվթյան մշակման սարքեր).
անվտանգթյան գոտիներ, բացառթյամբ
տրանսպորտային ﬕջոցների նստոցների և
սպորտային սարքավորանքի համար նախատեսվածների. պատկերամտներ (սարքավորանք տեղեկատվթյան մշակման համար).
ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառթյամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
մալխների ﬕացման կցորդիչներ. համրիչներ.
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային
ինքնապատասխանիչներ.
տեսախցիկներ.
պարկճային նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվագարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակների
համար նախատեսվածների. սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. հաղորդաձողեր
լյսի կետային աղբյրների մոնտաժման
համար. գրպանի էլեկտրոնային թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ.
հակահրդեհային
պաշտպանիչ
ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լսանկարչթյն). սմարթ-քարտեր (ﬕկրոսխեմաներով
քարտեր). չափագդալներ. դյրակիր համակարգիչներ. հայտարարթյնների էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի հաշվասարքեր.
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթﬕց և
կրակից պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային ջրցաններ. գործարկման ﬔտաղաճոպաններ շարժիչների համար. արևապաշտպան
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցցակային)
ժամացյցներ (ժամանակ գրանցել սարքեր).
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջներ.
տեսաէկրաններ.
տեսահեռախոսներ.
սպորտային ակնոցներ. քթասեղﬕչներ լողորդների և սզորդների համար. պաշտպանական
սաղավարտներ
սպորտսﬔնների
համար.
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակﬓեր.
համակարգչային ներբեռնվող ծրագրեր .
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նավագնացական սարքեր տրանսպորտային
ﬕջոցների համար (նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. դյրակիր
տարածաընդնիչներ. դաստակների հենարաններ համակարգիչների հետ աշխատանքի
համար. համառանցք մալխներ. օպտիկաթելքային մալխներ. պաշտպանիչ կափարիչներ
խցակի վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր.
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. գրառված
ծրագրային
ապահովմ
համակարգչային
խաղերի համար . ականջակալներ. լսավորման համակարգերի բալաստային դիմադրթյններ.
փեյջերներ.
արբանյակային
նավագնացական
սարքեր.
սոլենոիդային
կափյրներ (էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). գերլարﬕց պաշտպանող կարգավորիչներ. դյրակիր ռացիաներ. կոներ քամ
ղղթյնը ցյց տալ համար. լսային էﬕսիայի էլեկտրոնային ցցիչներ. մանեկեններ
օգնթյն ցցաբերելն վարժվել համար
(վարժասարքեր). բեﬕ լսավորման կարգավորիչներ. թայﬔրներ (ավազի ժամացյցներ) ձ
եփել համար. ԴՆԹ-չիպեր. DVD -նվագարկիչներ. բանկոմատներ. լսացյցներ (ազդանշանային
սարքավորﬓեր).
անլար
հավաքակազﬔր
հեռախոսների
համար.
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար.
սաղավարտներ ձիավարթյան համար. լաբորատորիայի հատկ հագստ. անհատականացման
մագնիսական
ապարանջաններ.
տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). ներբեռնվող հնչյնային ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի համար.
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող
պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային
փորձարկﬓերի համար. լաբորատոր ցենտրիֆգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ (USB)
ֆլեշ-կրիչներ. դիրքորոշման համաշխարհային
համակարգի ապարատներ (GPS). դյրակիր
ﬔդիանվագարկիչներ. նրբաքղեր բջջային
հեռախոսների համար. լյս արձակող դիոդներ
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. անձնական դյրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. պայսակներ
դյրակիր համակարգիչների համար. ծածկոցներ դյրակիր համակարգիչների համար. թվային ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ.
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Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. ճանապարհային ազդանշանային կոներ. ջերմաստիճանի կպչն ցցասարքեր ոչ բժշկական
նպատակների համար. հավելվածներ համակարգչային ծրագրային ապահովման համար
(ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների
համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևել համար. տեսախցիկներ
երեխային
հետևել
համար,
տեսադայակ. օբյեկտիﬖերի լսապաշտպանիչ
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ.
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ.
հիշողթյան քարտեր տեսախաղերի սարքերի
համար. զրահաբաճկոններ. արագացմաչափներ. էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ).
փրկարար
պարկճներ
բնական
աղետների համար. համակարգչային սարքավորﬓեր. արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտադրթյան համար. շարժական
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների համար. թվային ստորագրթյն. մարﬓի վրա կրվող
սարքեր ֆիզիկական ակտիվթյանը հետևել
համար. լիցքավորող սարքեր էլեկտրոնային
սիգարետների համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների պատյաններ.
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. ծախսաչափներ. լյս անդրադարձնող փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնել համար.
Կառավարման լծակներ համակարգիչների
համար, բացառթյամբ տեսախաղերի համար
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթժամացյցներ. հակահրդեհային ապարատներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատաﬓերը
պաշտպանել համար (կապպա). սպորտային
սաղավարտներ. Ասեղներ գեոդեզիական կողմնացյցների համար. անվտանգթյան սարքեր
(կոդավորման սարքեր). ինֆրակարﬕր դետեկտորներ. պատյաններ անձնական թվային
օգնականների (ԱԹՕ) համար . կշեռքներ մանկիկների համար. էլեկտրոնային մտքի հսկման
համակարգեր դռների փակման համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. մարﬓի զանգվածի
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վերլծիչներով կշեռքներ. պլանշետային համակարգիչների պատյաններ. սև արկղեր (տվյալների
գրանցիչներ).
թվային
օդերևթաբանական կայաններ. էլեկտրական
տրանսպորտային ﬕջոցների համար լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ թաչսքրին
տերﬕնալներ. սմարթ-մատանիներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորﬓեր երաժշտական
գործիքների
համար.
ձայնային
ինտերֆեյսներ.
էքվալայզերներ
(ձայնային
ապարատներ). ցածր հաճախականթյան
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմախոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների համար հարմարեցված պաշտպանիչ
ժապավեններ. վիրտալ իրականթյան գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային
գրատախտակներ.
արհեստական
բանականթյամբ մարդանման ռոբոտներ.
ձայնային խառնիչներ. Էլեկտրոնային սիգարետների մարտկոցներ. Էլեկտրոնային բանալիբրելոկներ
հեռակառավարման
համար.
Էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրական T – աձև քանոններ չափման համար.
անկյնաքանոններ չափման համար. քառակսի քանոններ չափման համար. էլեկտրոնային
թվային
ցցասարքեր.
լաբորատոր
ռոբոտներ. սցողական ռոբոտներ. անվտանգթյան ապահովման ռոբոտներ. անձնական
թվային
օգնականներ
(ԱԹՕ).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատան չափիչներ.
մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
գրպանի
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր
վերակենդանացման հմտթյնների սցման համար. էլեկտրական ﬔտաղալարեր
ավտոﬔքենաների համար. ակվալանգի խողովակներ. սպորտային սլիչներ. համակարգչային էկրանները պաշտպանող ծրագրային
ապահովմ, գրառված կամ բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիﬖեր. բեռնվող
գրաֆիկական տարրեր բջջային հեռախոսների
համար. հեռահաղորդակցային ապարատներ
ոսկերչական զարդերի տեսքով. վրան կրովի
համակարգիչներ. վրան կրովի մոնիտորների
ցցասարքեր.
մագնիսա-ռեզոնանսային
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տոմոգրաֆիայի (ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական նպատակների համար. փրկարարական
լազերային ազդանշանային լյսեր. դատարկ
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և լսապատճենահանող ապարատների համար. վահվահ
ոտնակներ.
հասակաչափներ.
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլխներ (սﬓական սարքեր). սարքեր վիրտալ
ստեղնաշարերի նախագծման համար. փրկարարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. նանոմասնիկների չափերի վերլծիչներ. բարձիկներ
ականջակալների համար. վիրտալ իրականթյան ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին
կից
սարքեր).
բջջային
հեռախոսների համար բեռնվող զգայապատկերներ . հեռաներկայթյան ռոբոտներ. օդակարգավորման
թվային
թերմոստատներ.
պիեզոէլեկտրական տվիչներ. օրգանական լյս
արձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). ) քվանտային
կետերով լյս արձակող դիոդներ (ՔԼԱԴ).
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացառթյամբ բժշկական կամ կենցաղային նպատակներով օգտագործվողների. խցակի էլեկտրական
վարդակներ. խաղային բեռնվող ծրագրեր
համակարգիչների համար. փրկարարական, ոչ
պայթցիկ և ոչ հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյրակիր համակարգիչների տակդիրներ.
գլխարկներ՝ որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ. էլեկտրոնային կախովի կողպեքներ. ծանրագոտիներ
ջրասզակների
համար.
ականջակալներ հեռավոր կապի համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների կայանման տվիչներ. տոմսերի տպիչներ. բեռները բարձրացնելիս օժանդակել համար մարﬓի լծասարքեր.
անասններին ղղորդել համար նախատեսված ազդանշանային չխչխկաններ. տեսապրոյեկտորներ. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկական
բանալիներ կրիպտոարժյթների ստացման և
ծախսման համար. ներբեռնելի էլեկտրոնային
դրամապանակներ. վարկային քարտերի տերﬕնալներ. կենսաչափական անձնագրեր. նյնականացման կենսաչափական քարտեր.
դաս 10. որովայնային գոտիներ. ենթաորովայնային գոտիներ. որովայնային իրանակալներ. բժշկական ներքնակներ ծննդաբերթյան
համար. լսողական ապարատներ թյլ լսողթյն նեցողների համար. լսափողակներ.
վիրաբժական սեղﬕչներ. բժշկական ասեղ-
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ներ. ասեղներ կարեր դնել համար. արգանդային (հեշտոցային) օղակներ. տաք օդի
թերապևտիկ ապարատներ. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական նպատակների համար. տակը
դնել մոմլաթներ հիվանդանոցային մահճակալների համար. սավաններ անպահթյամբ
տառապողների համար. փողաձողեր (կաթետերներ). ռադիմային խողովակներ բժշկական նպատակների համար. մանկական
ատաﬓաօղակներ. ոսկրաբժական վիրակապեր հոդերի համար. վիրաբժական սևեռաթիթեղներ. ձգն (էլաստիկ) կալանդներ.
գալվանական գոտիներ բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան ապարատներ
բժշկական նպատակների համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր պետքանոթներ. տակադիր պետքանոթներ բժշկական նպատակների
համար. մանկաբարձական գործիքներ անասնաբյժների համար. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. վիրաբժական դանակներ. հերձադանակներ. ոտնամաններ բժշկական նպատակների
համար.
վիրաբժական
ընդարձակիչներ. թքամաններ բժշկական նպատակների համար. աղելարեր. անվավոր պատգարակներ
հիվանդների
համար.
պատգարակներ հիվանդների համար. ոսկրաբժական իրեր. կալանդներ ճողվածքների
համար. կոշիկների սպինատորներ (վերհակիչներ). զսպաշապիկներ. կանյլներ (փողակներ). ձեռնոցներ բժշկական նպատակների
համար. հարմարանքներ մարﬓի խոռոչները
լվանալ համար. գոտիներ բժշկական նպատակների համար. կալանդներ հղիների համար.
ոսկրաբժական գոտիներ. ատաﬓաբյժի
բազկաթոռներ. ամորձատման աքցաններ.
էլեկտրական բարձիկ-ջեռոցներ բժշկական
նպատակների համար. ոսկրահարդար կոշիկներ. արհեստական ատաﬓեր. վիրաբժական
սպնգներ. վիրաբժական ապարատրա և
գործիքներ. պայսակներ բժշկական գործիքների հավաքածներով. վիրաբժական թելեր.
ապարատրա անզգայացման համար. վիրաբժական մկրատներ. ջերմաէլեկտրական
ճնշակներ (վիրաբժական). ճնշակներ (վիրաբժական). կաթոցիչներ բժշկական նպատակների համար. հարմարանքներ կոշտկները
կտրել համար. կոսﬔտիկական ﬔրսման
սարքեր. բարձիկներ բժշկական նպատակների
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համար. վիրաբժական կտրող գործիքներ.
ինկբատորներ բժշկական նպատակների
համար. գդալներ դեղ ընդնել համար.
քերակներ լեզն մաքրել համար. ականջի
նելյակներ. ատաﬓաբժական շաղափներ.
ատաﬓաբժական ապարատրա և գործիքներ. բյթեր ատաﬓերի պրոթեզավորման
համար. ատաﬕ պրոթեզներ. նշտարներ.
ատաﬓաբժական հայելիներ. մատակալներ
բժշկական նպատակների համար. ներարկիչներ ներարկﬓերի 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. ապարատրա արյան
անալիզների համար. բազկաթոռներ բժշկական կամ ատաﬓաբժական նպատակների
համար. պղպջակային կաթոցիչներ բժշկական
նպատակների
համար.
մանկաբարձական
աքցաններ. ապարատրա գալվանաթերապիայի համար. ձեռնոցներ ﬔրսման համար.
գաստրոսկոպներ
(ստամոքսադիտակներ).
բժշկական սառցապարկեր. արյնաչափիչներ.
ջրային մահճակալներ բժշկական նպատակների համար. ներարկիչներ ենթամաշկային
ներարկﬓերի համար. որովայնային բարձիկներ. ինհալատորներ (ներշնչակներ). ներարկիչներ բժշկական նպատակների համար. քնաբեր
բարձիկներ անքնթյան դեմ. րոլոգիական
(ﬕզաբանական) սարքեր և գործիքներ. ինսֆլյատորներ. հոգնաներ. լտրամանշակագյն լամպեր բժշկական նպատակների համար.
լազերներ բժշկական նպատակների համար.
կաթնածծիչներ. լամպեր բժշկական նպատակների համար. գոլորշիարարներ բժշկական
նպատակների համար. ﬕզարաններ՝ որպես
անոթներ. ծնոտների պրոթեզներ. անզգայացման դիմկալներ. ﬔրսման սարքեր. բժշկական
սարքեր և գործիքներ. բժշկական անոթներ.
բժշկական
գործիքների
պիտոյատփեր
(ճամպրկներ). վերջյթների պրոթեզներ.
վիրաբժական հայելիներ. հատկ կահյք
բժշկական նպատակների համար. մանկաբարձական գործիքներ. գոտիներ պորտի համար.
ակնաչափներ. սարքեր զարկերակի չափման
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համար. ակնադիտակներ. լսողական օրգանները պաշտպանող ﬕջոցներ. արհեստական
մաշկ վիրաբժական նպատակների համար.
հենակների (անթացպերի) ծայրապանակներ.
դեղահաբերը
ներածել
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 բժման համար. վերակենդանացման ապարատրա. ռենտգենյան խողովակներ բժշկական
նպատակների համար. հարմարանքներ ռենտգենյան
ճառագայթներից
պաշտպանվել
համար. շնչադիմակներ արհեստական շնչառթյան համար. ապարատրա արհեստական
շնչառթյան համար. սղոցներ վիրաբժական
նպատակների համար. կրծքի պրոթեզներ.
արգանդային
ներարկիչներ.
հեշտոցային
սրսկիչներ. լսափողակներ. ծծակներ երեխաների համար. հենարաններ տափակաթաթթյան
դեպքմ
օգտագործել
համար.
ապարատրա խլթյնը բժել համար.
պահող վիրակապեր. կարեր դնել նյթեր.
վիրահատական սեղաններ. հերյններ. ﬕզկային զոնդեր (զննաձողեր). ﬕզկային ներարկիչներ.
բժշկական
բանկաներ.
անասնաբժական սարքեր և գործիքներ.
թրթռական
ապարատներ
մահճակալների
համար. թրթռաﬔրսիչներ. աչքի պրոթեզներ.
օդակախթային սարքեր բժշկական նպատակների համար. փչովի բարձեր բժշկական
նպատակների համար. փչովի բարձիկներ
բժշկական նպատակների համար. փչովի ներքնակներ բժշկական նպատակների համար.
ներարկիչներ
բժշկական
նպատակների
համար. վիրաբժական առաձգական գլպաներ. երակների լայնացման ժամանակ օգտագործվող ձգն (էլաստիկ) երկար գլպաներ.
հենակներ (անթացպեր). ծծակով շշերի
կափարիչներ. ծծակներ մանկական շշերի
համար. ոսկրահարդար ﬕջատակեր. մանրէազերծված վիրաբժական սավաններ. հատկ
բժշկական նպատակների համար հարմարեցված մահճակալներ. էլեկտրոդներ բժշկական
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նպատակների համար. էլեկտրական գոտիներ
բժշկական նպատակների համար. ապարատրա ֆիզիկական վարժթյնների համար
բժշկական նպատակներով. ինկբատորներ
նորածինների համար. հարմարանքներ մարﬓի
խոռոչները մաքրել համար. ատաﬓաբժական էլեկտրական ապարատրա. ապարատրա բժշկական անալիզների համար.
լտրամանշակագյն 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. վիրաբժական ծնկակալներ. ոսպնյակներ (ներակնային պրոթեզներ)
ներպատվաստման համար. պառկելախոցերի
առաջացմը կանխող բարձիկներ. ֆիզիոթերապևտիկ
ապարատրա.
շնչաչափներ
(բժշկական գործիքներ). ջերմաչափներ բժշկական նպատակների համար. ասեղներ ասեղնաբժթյան
համար.
հատկ
հագստ
վիրահատական սենյակների համար. ախտորոշման ապարատներ բժշկական նպատակների
համար.
գործիքներ
էլեկտրաասեղնաբժթյան համար. սրտախթանիչներ. բժվող հիվանդներին բարձրացնել ամբարձիչներ. դիմկալներ բժշկական
անձնակազﬕ համար. ոսկրաբժական գիպսի
կապեր. վիրաբժական սավաններ. վիրաբժական ներպատվաստիչներ արհեստական
նյթերից. ջերմաճնշակներ առաջին օգնթյան
համար. գիշերանոթների նստոցներ. սրտի
դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդ սարքեր. լարային ղղորդիչներ (բժշկական). օրթոդոնտիկ
սարքեր. բժշկթյան ﬔջ օգտագործվող օդաքաշ ապարատներ. հատկ տարողթյններ
բժշկական թափոնների համար. վիրակապ
(պահող կալանդ). պարկիկներ հեշտոցային
ցնցղման համար. էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս
տիկնիկներ). ﬕկրոողորկման ապարատներ
մաշկի համար. մարﬓի ֆնկցիոնալ խանգարﬓերը վերականգնել համար ապարատրա բժշկական նպատակներով. ստենտներ.
ականջի վիրախծծներ (ականջը պաշտպանել հարմարանքներ). ջերմաստիճանի կպչն
ցցասարքեր
բժշկական
նպատակների
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համար. հենասայլակներ սահմանափակ հնարավորթյններ նեցող անձանց համար.
տոմոգրաֆներ բժշկական նպատակներով
օգտագործել համար. կորյակային ցանը բժել սարքեր. սանրեր ոջիլների դեմ. քառակսի հենարանով ձեռնափայտեր բժշկական
նպատակների համար. ներդիտակ խցիկներ
բժշկական նպատակների համար. սրտի աշխատանքը դիտարկող սարքեր. սեղմող (կոմպրեսիոն) հագստ. սեքս-խաղալիքներ. ղեղի
էլեկտրախթանիչներ.
ներդրվող
ﬕջոցներ
դեղերը մաշկի տակ ներարկել համար. կենսաքայքայիչ իմպլանտներ ոսկորի սևեռակման
համար. բժշկական մածկաթիակներ. ասպիրատորներ քթի համար. պաշտպանիչ ատաﬓակալներ ատաﬓաբժական նպատակների
համար. դաշտանային թասակիկներ. շնչառական դիմակներ արհեստական շնչառթյան
համար. օրթոդոնտիկ ռետինե կապեր. վերլծիչներ մանրէների նյնականացման համար
բժշկական
նպատակներով.
ապարատներ
ԴՆԹ և ՌՆԹ հետազոտթյնների համար
բժշկական նպատակներով. ցողնային բջիջների վերականգնման ապարատներ բժշկական
նպատակներով. մարﬓի ճարպը հսկող-չափող
սարքեր. մարﬓի կազմթյնը հսկող-չափող
սարքեր. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոսկրաբժական նպատակների համար. հակառևմատիկ
ապարանջաններ.
հակառևմատիկ
օղակներ. ապարանջաններ բժշկական նպատակների համար. վիրաբժական ռոբոտներ.
ծծակներ մանկներին կերակրել համար.
ապարանջաններ սրտխառնոցի դեմ. քայլավարժանքի անվավոր սայլակներ. 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 օգնթյան համար.
ձեռքի շարժական ﬕզամաններ. ձեռնափայտեր բժշկական նպատակների համար. ռոբոտային էքզոկմախքների կոստյﬓեր բժշկական
նպատակներով օգտագործել համար. ակպրեսրային ապարանջաններ. երեխաների
ծծակների պնդակ-բռնիչներ. խոլեստերինը
չափող գործիքներ. հիվանդի հետազոտման

07/1

№ 1

խալաթներ. բիոմագնիսական օղակներ թերապևտիկ կամ բժշկական նպատակների համար.
դեմքի թերապևտիկ դիմակներ. լնդերի ﬔրսման ռետինե պարագաներ մանկիկների
համար. հաբերի մանրատիչներ. արյան ﬔջ
գլյկոզան չափող գործիքներ. պնդացման լամպեր բժշկական նպատակների համար. արհեստական նյթերից պատրաստված ոսկրային
լցանյթեր. ինհալատորների (ներշնչակների)
խցիկներ. բժշկական զննման համար սեղաններ. նանոռոբոտներ բժշկական նպատակների
համար. կինեզիոլոգիայի ժապավեններ. բժշկական սառեցնող սարքեր ջերմահարվածը բժել համար. թերապևտիկ հիպոթերﬕայմ
օգտագործել համար նախատեսված բժշկական սառեցնող սարքեր. հաբեր կտրող գործիքներ.
հիգիենիկ
դիմակներ
բժշկական
նպատակների համար. ԼԱԴ դիմակներ թերապևտիկ նպատակների համար. թթվածնի խտանյթեր բժշկական նպատակների համար.
պահող կալանդներ. լազերային սաղավարտներ
մազաթափթյան բժման համար.
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգման համար. ջերմային կտակիչներ. ացետիլենային
այրոցներ.
ացետիլենային
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդաքաշ թասակներ. լսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդորակման համար. օդաջեռցիչներ. օդային չորցիչներ. օդորակման
կայանքներ. օդի զտման տեղակայանքներ.
տաք օդով աշխատող ջեռցման 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. նստել վաննաներ. շարժական խցիկներ թրքական բաղնիքների
համար. սարքավորանք լոգարանների համար.
ջեռցիչներ վաննաների համար. սանիտարատեխնիկական տեղակայանքներ լոգարանների
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համար. լսատներ. լսավորման լապտերներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիﬖերի համար. բիդե. ջրաջեռցիչներ,
բացառթյամբ ﬔքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. ջրատաքացցիչներ. վառարաններ
հացաբլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփրները շրջել համար. շամփրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղակայանքներ նավթարդյնաբերթյան համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զգարաններ. օդափոխիչներ (օդորակմ). սրճ բովել ապարատներ. օդաջեռցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակների և
խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմթյան
վերականգնիչներ. հրահեստ աղյսապատվածքներ վառարանների համար. լամպեր
տրանսպորտային ﬕջոցների շրջադարձի ցցիչների համար. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային
լամպերի
համար.
ջեռցման
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարանները բեռնել համար. լվացման բաքեր զգարանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռցման տեղակայանքներ. ջեռցման կաթսաներ. ջեռցման կաթսաների խողովակներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ջեռցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատմ են պինդ, հեղկ և գազային վառելիքով. ջեռցման տեղակայանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ջեռցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռցման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրոնական ջեռցման ռադիատորների համար.
ջեռցիչ տարրեր. ջեռցիչներ արդկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մֆտաներ ոտքերը տաքացնել համար. կերակրներ
տաքացնել հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռցիչներ. լամպի ապակիներ. լամպերի խողովակներ. ծխնելյզների ծխանցքեր. ծխանցքերի
սահափականներ. չորցիչներ մազերի համար.
ջրի բաշխման տեղակայանքներ. չորացման
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
տաքացնել համար. թորման սյներ. խողո-
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վակներ (սանիտարատեխնիկական համակարգերի մասեր). ջրմղի տեղակայանքներ.
զգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակր պատրաստել
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լսավորման համար. հակասառցապատիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. զգարանների ախտահանման ﬕջոցների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահանման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լյսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնել
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցղներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողթյններ ջրը ճնշման
տակ պահել համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի ﬔքենայի մասերից. լսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանքներ. առաստաղի լսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սարքեր կերերը չորացնել համար. գոլորշիարարներ.
վառարաններ
(ջեռցիչ
սարքեր).
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խﬔլ
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, բացառթյամբ լաբորատոր
վառարանների.
ձևավոր
աղյսապատվածքներ վառարանների համար.
հրակալներ վառարանների համար. օջախներ.
մոխրատաշտեր վառարանների համար. սառնարանային ապարատներ և ﬔքենաներ. սառնարանի
խցիկներ.
սառնարանային
տարողթյններ. լամպեր մազերը գանգրացնել համար. մրգերը չորացնել ապարատներ. գազազտիչներ (գազային սարքավորանքի
մասեր). գազայրոցներ. գազի կաթսաներ.
գազալցված
լամպեր.
շոգեարտադրիչներ,
բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր օդը մաքրել համար. սարքեր
և ﬔքենաներ սառյց պատրաստել համար.
էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի համար. ջեռցման սալեր. հաց
բովել սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանոցա-

205
205

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

յին ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ օդի կամ ջրի իոնացման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանքներ.
պաստերիչներ.
յղային
լամպեր.
լտրամանշակագյն ճառագայթման լամպեր, բացառթյամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների.
պայթանվտանգ
լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
չինական լապտերներ. լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական սարքավորման մասեր).
հեղկների սառեցման տեղակայանքներ. լյﬕնեսցենտային խողովակներ լսավորման
համար. մագնեզիմային թելեր լսավորման
սարքերի համար. չորցիչներ ածիկի համար.
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ ﬕջկային վառելիքի և ﬕջկային ռեակցիաների
դանդաղարարների
համար.
կափյրներ
պահեստարաններմ մակարդակի կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածառերի համար. լսավորվող համարներ շենքերի
համար.
թթվածնա-ջրածնային
այրոցներ.
ջեռցման ռադիատորներ. յղային այրոցներ.
ցոլալապտերներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. ջեռցման թիթեղներ. լսարձակներ.
պոլիﬔրացված տեղակայանքներ. խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափյրներ շոգեջեռցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և ﬔքենաներ ջրը մաքրել համար. օդի մաքրման սարքեր և ﬔքենաներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և ﬔքենաներ սառեցման
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
անդրադարձիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. սառնարանային սարքավորմներ
և
տեղակայանքներ.
սարքեր
և
տեղակայանքներ սառեցման համար. քարշի
կարգավորման ձգափականներ. կարգավորիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմղների կամ գազամղների համար.
պահպանիչ պարագաներ ջրասարքերի կամ
գազասարքերի և ջրմղների կամ գազամղների համար. ծորակներ. ջրատար ծորակների
ﬕջադիրներ. շամփր պարնակող հարմարանքներ ﬕս տապակել համար. սանիտարատեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ.
չորացման ապարատներ և տեղակայանքներ.
ապարատներ լվացասենյակներմ ձեռքերը
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չորացնել համար. օդափոխիչներ (օդորակման կայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ.
գալարախողովակներ (թորման, ջեռցման
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր).
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորցիչներ ծխախոտի համար. լսավորման սարքեր տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխել ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշ արտադրման
տեղակայանքներ. օդափոխթյան կայանքներ
և ապարատներ (օդորակմ). օդափոխման
(օդորակմ) տեղակայանքներ և ապարատներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. զգարանակոնքեր.
նստոցներ
զգարանների
համար. լսամփոփներ. լսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար
խողովակների համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ գազամղների համար.
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաներ ջրմղային սարքավորﬓերի համար. շոգ կտակիչներ. տեղակայանքներ և ապարատներ ջրը
փափկացնել համար. օդաքաշ լաբորատոր
թասակներ. օդի մանրէազերծիչներ. թորիչներ.
սպիրտայրոցներ. հակաշլացնող հարմարանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար (լամպերի
պարագաներ).
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ապակիների
տաքացցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամատակարարման համակարգերի տեղակայանքներ. ﬕջկային ռեակտորներ. խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլաﬖեր, էլեկտրական շտեփկներ. լապտերներ ավտոﬔքենաների
համար. ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ
և
կարգավորիչ
պարագաներ
գազասարքերի համար. էլեկտրական լծակորզիչներ սրճի համար. էլեկտրական սրճեփներ.
փողոցային լապտերներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ).
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային
բխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային ջերմային հավաքիչներ (ջեռցմ). արևի վառարաններ. ապարատներ արևայրքի համար
(սոլյարիﬓեր). ջրթողներ զգարանների
համար. սնցիչներ ջեռցիչ կաթսաների
համար. սառնարաններ. հոտազերծման սարքեր, բացառթյամբ անձնական օգտագործման համար նախատեսվածների. ջրառ

206
206

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

սարքեր. յղերի զտման սարքեր. սարքեր ծխահարման համար, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. հիդրոﬔրսման
լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագրիչներ
արդյնաբերական նպատակների համար.
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. գազապաղիչներ (ﬔքենաների մասեր չհանդիսացող).
բարձեր էլեկտրաջեռցմամբ, բացառթյամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սարքավորանք
շոգեբաղնիքների
համար.
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար
(սանաներ դեմքի համար). ﬕզամաններ`
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքավորանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ.
ջերմակներ անկողն համար. էլեկտրաջեռցմամբ ծածկոցներ, բացառթյամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. անկողինը
տաքացնել ջերմակներ. զտման սարքվածքներ ակվարիﬓերի համար. տաքացիչներ
ակվարիﬓերի համար. լսատներ ակվարիﬓերի համար. էլեկտրաջեռցմամբ գորգեր.
ատաﬓաբժական
վառարաններ.
յոգրտ պատրաստել էլեկտրական սարքեր.
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական ջեռցման համակարգերի համար. օդամաքրիչներ
խոհանոցների համար. կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. սպիտակեղենի էլեկտրական չորցիչներ. ﬕկրոալիքային վառարաններ
(սննդ պատրաստել համար). տեղակայանքներ լողավազանների ջրը քլորացնել համար.
ջերմապահպանիչ կափյրներ (ջեռցման
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի
պտտական շարժմ ստեղծել համար. սարքեր սննդամթերքը ջրազրկել համար. ստորջրյա լսարձակներ. ոռոգման կաթիլային
ցրիչներ (ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված սենյակներ (սանիտարական սարքավորանք). կրակարաններմ (մանղալներմ)
օգտագործվող լավայի կտորներ. գյղատնտեսական ﬔքենաներ ջրել և ոռոգել համար.
ﬕկրոալիքային վառարաններ արդյնաբերական նպատակների համար. հաց թխել ﬔքենաներ.
սառեցնող
ցցափեղկեր
(ցցապահարաններ). գործվածքները գոլորշիով փափկացնող սարքեր. հաց թխել սար-
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քեր.
լյս
արձակող
դիոդների
(ԼԱԴ)
լսավորման սարքեր. հիդրոﬔրսման լոգարանների ապարատներ. տաքացվող ցցափեղկեր (ցցապահարաններ). բազմապրոֆիլ
կաթսաներ. սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ.
տորտիլա պատրաստել էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտահանման պահարաններ.
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող ապարատներ
բժշկական
նպատակներով.
գին
էլեկտրական մառաններ. լսային շարաններ
տոնական զարդարանքի համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագլպաներ. ճակատի լապտերներ.
լամպեր
եղնգների
համար.
վակմմ սննդը պատրաստել էլեկտրական կաթսաներ. ﬕկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի համար. ջեռցման և
հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ
բաշխել համար. էլեկտրական ջեռցմամբ
հագստ. ծեծած բրնձից թխվածքաբլիթների
պատրաստման էլեկտրական կենցաղային
ﬔքենաներ. պատրյգներ հեղկ վառելիքով
վառարանների համար. եփման էլեկտրական
սալեր. մոﬕ լապտերներ. տաք օդով տապակող
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստել
ﬔքենաներ. հեծանիﬖերի ղղորդիչ լսարձակներ. սառնարաններ, սառեցման ապարատներ
և
սառցարաններ
բժշկական
նպատակներով պահեստավորման համար.
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համակարգեր.
էլեկտրական
ջերմաﬔկսիչ
անոթներ. սննդամթերքը ջրազրկել էլեկտրական սարքեր. ՀՀԴ-սնցմով ձեռքի տաքացցիչներ.
ՀՀԴ-սնցմով
բաժակի
ջեռցիչներ. կսկս պատրաստել էլեկտրական սալիկներ. հատակի լապտեր. Էլեկտրական թաժիններ. լսային լսարձակներ.
մառախղային ﬔքենաներ. հատակի ջեռցման սարքեր և հարմարանքներ. օդի խոնավացցիչներ. էլեկտրական ﬔքենաներ սոյայի
կաթ պատրաստել համար. սրճի դատարկ
պարկճներ սրճի էլեկտրական ﬔքենաների
համար. էլեկտրական ինքնաեռներ. խոնավակլանիչներ.
դաս 12. եղանավոր ամբարձիչներ . երկաթղային կցիչներ. կցորդիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. օդային
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փոխակրիչներ.
օդային
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
օդապարիկներ.
օդախցիկներ
օդաճնշական դողերի համար. գործիքների և
պիտյքների հավաքակազﬔր դողերի օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր
(տրանսպորտային ﬕջոցների պիտյքներ).
կախոցների
ﬔղﬕչներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ﬔղﬕչ զսպանակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. «երկկենցաղ» ինքնաթիռ. սահելց պաշտպանող հարմարանքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
դողերի համար. հակասահքային շղթաներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստոցների
գլխակալներ. ջրել ﬔքենաներ. կցանքների
կցիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ավտոբսներ.
հեռընթաց
ավտոբսներ.
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.
երկաթղային շարժակազﬔրի անիﬖերի
կալանդների
կատարներ.
ոլորալիսեռներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. նավիրաններ. նավերի կեռեր. ղեկային սարքվածքներ
նավերը
կառավարել
համար.
սարքվածքներ նավերը զատել համար. թեք
նավարաններ նավերի համար. պտտակային
շարժասարքեր փոքր նավերի համար. թիեր.
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքեր. հանքային սայլակների անիﬖեր . հեծանիﬖեր. հենակներ հեծանիﬖերի համար. երկաթղային
վագոնների սայլակներ. նավամակյկների
մակյկահեծաններ. ցեխից, կեղտից պաշտպանող վահանակներ. երկանիվ սայլակներ.
կախովի ճոպանղիների խցիկներ. կեսոններ
(տրանսպորտային
ﬕջոցներ).
անիﬖեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների շարժիչների ծածկեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների հետգցովի թափքածածկեր.
ավտոկցանքներ.
քարշակներ
(տրանսպորտային ﬕջոցներ). ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների ﬔխանիզﬓերի
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քարտեր, բացառթյամբ շարժիչների. անվտանգթյան
գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների նստոցների համար. տրանսպորտային ﬕջոցների անվակնդեր. շղթաներ հեծանիﬖերի
համար.
անվասայլակներ.
բեռնանավեր (կցանավեր). մակյկներ. բեռնատար սայլակներ. սայլակներ ճկափողերի
համար. ձլասայլակներ. ﬔքենաներ գոլֆի
համար. տրանսպորտային ﬕջոցների շասսիներ. ղեկեր. շարժակազﬔր ֆնիկլյորների
համար. երկաթղային շարժակազﬔր. ծխատար խողովակներ նավերի համար. թրթրներ
(թրթրային ժապավեններ) տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. տրակտորներ. վագոնիկներ. տրանսպորտային ﬕջոցների թափարգելներ.
երկաթղային
տրանսպորտային
ﬕջոցների թափարգելներ (բֆերներ). 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 անվակնդեր. հեծանիﬖերի ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիﬖերի համար. հեծանվային անվաճաղեր. հեծանիﬖերի անիﬖեր. թամբեր հեծանիﬖերի
համար.
մոտոցիկլետների
կանգնակներ. ատաﬓավոր փոխանցիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. լողն դրագներ (նավեր). երկաթղասայլակներ. էլեկտրաշարժիչներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցներ. կցորդիչների ագյցներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. մանկական անվտանգ
նստոցներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. պարաշյտներ. 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
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ցանցեր հեծանիﬖերի համար. բեռնացանցեր
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվակնդերի (անիﬖերի) թասակներ. ֆրգոններ
(տրանսպորտային ﬕջոցներ). արգելակներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվակնդերի ամրակապեր. ավտոմոբիլ-սառնարաններ. վագոն-սառնարաններ (երկաթղային
տրանսպորտ). շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների համար. նավախելի
թիեր. պատյաններ տրանսպորտային ﬕջոցների նստոցների համար. լսանցյցներ. հիդրոինքնաթիռներ. սահանավ. ննջավագոններ.
շոգեշարժներ. լոկոմոտիﬖեր. քարշժային
շարժիչներ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. երկաթղային վագոններ.
ոտնատեղեր տրանսպորտային ﬕջոցների
համար.
փոխհաղորդակներ
ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ժային
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
թիապտտակներ. օﬓիբսներ. թիեր կանոեի
համար. հողմապակիներ. անվադողերի բթակներ. պահպանաշերտեր անվադողերը
վերականգնել համար. օդաճնշական դողեր.
տրանսպորտային ﬕջոցների անվադողեր.
կամրջանավեր.
դռներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահկների համար. եռանիվ տրանսպորտային ﬕջոցներ բեռների փոխադրման
համար. մանկասայլակներ. պատյաններ մանկասայլակների համար. մանկական սայլակների հետգցովի թափքածածկեր. պտտակային
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). կառանասյներ (ծովային). թիկնա-
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թոռով վերելակներ. թիակալներ. կործվող
(շրջվող) սայլակներ. թռչող ապարատներ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
ընթացային
մասեր. սահնակներ (տրանսպորտային ﬕջոցներ). տրամվայներ. սարքվածքներ և հարմարանքներ
ճոպանղիների
համար.
ֆնիկլյորներ. կախովի ճոպանղիներ. եռանիվ տրանսպորտային ﬕջոցներ. տրբիններ
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. տրանսպորտային ﬕջոցներ ցամաքով,
օդով, ջրով կամ երկաթղով տեղաշարժման
համար. ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները նորոգել համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների ներսի պաստառներ. մոպեդներ. պատհաններ տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար.
մարդատար
ավտոմոբիլներ. հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
շրջվող սարքեր (վագոնների, վագոնետների
մասեր). զբոսանավեր. օդագնացթյան 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 անվախցեր.
արգելակային լրակազﬔր տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. արգելակային կալններ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. ցամաքային տրանսպորտային ﬕջոցների փոխանցատփեր.
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 ցցիչներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
ծխատար խողովակներ լոկոմոտիﬖերի համար.
ղեկանիﬖեր տրանսպորտային ﬕջոցների
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համար. թամբերի պատյաններ հեծանիﬖերի
համար. սանիտարական տրանսպորտային
ﬕջոցներ. անխց դողեր հեծանիﬖերի համար.
ռեդկտորներ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. արգելակային սեգﬔնտներ
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. օդասահնակ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. շարժաձողեր
ցամաքային
տրանսպորտային
ﬕջոցների համար (բացառթյամբ մոտորների
և շարժիչների մաս կազմողների). հետնամասի
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային ﬕջոցների մասեր). անվտանգթյան կապովի գոտիներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
նստելատեղերի համար. արևապաշտպան հարմարանքներ ավտոմոբիլների համար. շարժահաղորդման տփի լիսեռներ ցամաքային
տրանսպորտային ﬕջոցների համար. անվտանգթյան բարձիկներ ( ավտոմոբիլների
անվտանգթյան ﬕջոցներ). հեծանիﬖերի
զամբյղներ. ավտոտներ. սայլակների անվակներ (տրանսպորտային ﬕջոցների). սայլակներ
մաքրման համար. նավերի բախաﬔղﬕչներ.
ձեռնասահնակներ (ֆիննական սահնակներ).
հեծանիﬖերի կողոﬖեր. սայլակներ մթերքների համար. ձնագնաց ﬔքենաներ. հեռակառավարվող
տրանսպորտային
ﬕջոցներ,
բացառթյամբ 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 խրջիններ. հեծանիﬖերի զանգեր.
մոտոցիկլետների զանգեր. զրահապատված
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
շարժիչների
հենարաններ ցամաքային տրանսպորտային
ﬕջոցների համար. ռազմական նշանակթյան
անօդաչ թռչող սարքեր. կանոե. քաղաքացիական նշանակթյան անօդաչ թռչող սարքեր.
հետևի կողային դիտահայելիներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար. մոծակապաշտպան
ցանցեր մանկական սայլակների համար.
տրանսպորտային ﬕջոցների կառավարման
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բռնակներ. անվարորդ ավտոﬔքենաներ (ինքնավար ավտոﬔքենաներ). մոտոռոլլեր. սկտերներ սահմանափակ հնարավորթյններով
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 ոտնամշտակներ. հաշմանդաﬓերի սայլակներին հարմարեցված
ոտնամշտակներ.
անվադողերի
ներդրվող օդախցիկներ. զբոսասայլակներին
հարմարեցված պայսակներ. հեռակառավարվող տրանսպորտային ﬕջոցներ ստորջրյա
զննﬓերի համար. ինքնավար ստորջրյա
տրանսպորտային ﬕջոցներ ծովի հատակի
զննﬓերի համար. սիլֆոններ ﬕակցված
ավտոբսների համար. էլեկտրական հեծանիվներ. թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների
համար. մրցարշավային ավտոﬔքենաներ.
ռոբոտացված ավտոﬔքենաներ. անօդաչ
թռչող խցիկներ (դրոն). ձկնորսական սայլակներ. անիﬖերով վանդակավոր սայլակներ.
տրանսպորտային ﬕջոցների անիﬖերի պնդօղակներ. սեղմակներ նախատեսված ավտոﬔքենայի պահեստամասերը ավտոﬔքենայի
թափքին ամրացնել համար. փրկարարական
սահնակներ.
էվակատորներ.
աղբատար
ավտոﬔքենաներ. կցանքներ հեծանիﬖեր
փոխադրել համար. հեծանիվի կցանքներ.
սայլակներ ընտանի կենդանիների համար. բեռնատարներ ներկառցված կռնկով. առաքման
դրոններ.
տեսախցիկներով
հեռակառավարվող ղղաթիռներ. գիրոկոպտերներ. ղղաթիռներ. ինքնահավասարակշռվող ինքնագլորներ. ինքնահավասարակշռվող
տախտակներ.
ինքնահավասարակշռվող
էլեկտրական նիցիկլեր. տրանսպորտային
ﬕջոցների ծածկերի ամրակներ. դողեր ձյնամաքրիչների համար. ջրասզակի զանգեր.
բաժակակալներ տրանսպորտային ﬕջոցների
համար. սայլակներ. ձիասայլեր. «երկկենցաղ»
տրանսպորտային
ﬕջոցներ.
աﬔնագնաց
տրանսպորտային ﬕջոցներ.
դաս 13. ացետիլնիտրաթաղանթանյթ.
հրետասայլեր (րետանիh). պայթցիկ փամ-
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փշտներ. պայթցիկ նյթեր ամոնիﬕ նիտրատի հիմքի վրա. ճայթիչներ (դետոնատոր).
ինքնագնաց զենքեր. արցնքաբեր գազով
զենքեր. հրազեն. հրազենի փողանցքերի մաքրման խոզանակներ. հրավառելիք. հրետանային զենքեր (հրանոթ). բալիստիկ արկեր.
հարմարանքներ փամփշտակալները լցավորել համար. բենգալյան կրակներ. բռնկիչ մոﬔր.
փամփշտի
պարկճներ.
թնդանոթներ.
զենքի փողեր. կարաբիններ. փամփշտներ.
հարմարանքներ փամփշտներով լիցքավորել համար. փամփշտակալներ. որսորդական
հրազեն. ռազմամթերք. հրազենի հրահաններ.
վառոդամաններ. հրաբամբակ. հրազենի հրանոթափողերի հետնամասեր. դինաﬕտ. զենքի
պատյաններ. պայթցիկ նյթեր. ազդանշանային հրթիռներ. հրացաններ (զենք). հրացանի ագստներ. նշանառթյան հայելիներ
հրազենի համար. հրազենի ձգանների պաշտպանիչ բռնակներ. որսորդական կոտորք.
ռազմամթերք հրազենի համար. հրթիռանետներ. ականների պայթցիչներ. ականներ
(զինամթերք). գնդացիրներ. ականանետներ
(հրազեն). հրետանային արկեր. ատրճանակներ (զենք). սև վառոդ. վառոդ. արկեր(զենք).
ինքնաբոցավառվող նյթեր. հրատեխնիկական ﬕջոցներ. ատրճանակներ. ծանր հրանոթների դարձյակներ. հրետանային հենարաններ.
նշանոցներ հրազենի համար, բացառթյամբ
օպտիկականի. օդաճնշական ատրճանակներ (զենք). բռնկման պատրյգներ հրազենի
համար. պայթցիչներ. բռնկման քղեր հրազենի համար. զենքերի սրակալներ. մառախղի ժամանակ օգտագործվող պայթյնային
ազդանշանիչներ. նշանոցներ հրազենի համար
(բացառթյամբ օպտիկականի). հրապատիճ
– ճայթիչներ, բացառթյամբ խաղալիքների.
ռեակտիվ արկեր (արկեր). հարպնային հրացաններ (զենք). խլարարներ զենքերի համար.
տանկեր. վառոդապատիճներ. հեղկացիրներ անհատական պաշտպանթյան համար.
զինամթերքի համար նախատեսված գոտիներ. ավտոմատ զենքի փամփշտի ժապավեններ. տորպեդներ. ձեռքի զենք (հրազեն). ձեռքի
նռնակներ. ազդանշանային ատրճանակներ.
փրկարարական, պայթցիկ կամ հրատեխնիկական ազդանշաններ.
դաս 14.ագատներ. ժամացյցների սլաքներ
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(բացառթյամբ ձեռքի ժամացյցների). ազնիվ
ﬔտաղների ձլակտորներ. թանկարժեք իրեր
սաթից. լնքներ մամլած սաթից. համայիլներ
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա ﬔտաղաթել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամացյցներ (բացառթյամբ ձեռքի). ճոճանակներ
(ժամագործթյն). թմբկներ (ժամացյցների արտադրթյն). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացյց – ապարանջաններ.
ժամացյցների ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. կրծքազարդեր
(թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ (ժամագործթյն). արևի ժամացյցներ. ժամացյցների ﬔխանիզﬓեր. շղթաներ (թանկարժեք
իրեր). ժամացյցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիրներ (ժամացյցներ). ժամանակաչափներ.
ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). էլեկտրական ժամացյցներ. փողկապների սեղﬕչներ.
ﬔտաղադրաﬓեր. ալմաստներ. թելեր ազնիվ
ﬔտաղներից (թանկարժեք իրեր). ատոմային
ժամացյցներ. էտալոնային ժամացյցներ
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). ժամացյցների իրաններ. իրիդիմ. 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 ժամացյցներ. ձեռքի
ժամացյցների զսպանակներ. ձեռքի ժամացյցների ապակիներ. ժամացյցների ընթացային ﬔխանիզﬓեր. ձիթակն (թանկարժեք
քար), պերիդոտ. չմշակված կամ դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք իրեր).
օսﬕմ. պալադիմ. դեկորատիվ գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. պլատին
(ﬔտաղ). զարթցիչներ. ռոդիմ. ռթենիմ.
շպինելներ (թանկարժեք քարեր). արձաններ
ազնիվ ﬔտաղներից. ստրաս (արհեստական՝
կեղծ ադամանդ). ազնիվ ﬔտաղների համահալվածքներ. խարիսխներ (ժամացյցների
արտադրթյն). մատանիներ (թանկարժեք
իրեր). գեղարվեստական իրեր ազնիվ ﬔտաղներից. տփեր ազնիվ ﬔտաղներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր.
կոշիկների ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճար-
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մանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ ﬔտաղներից.
գրպանի կամ ձեռքի ժամացյցների իրաններ.
նվերի պատյաններ ժամացյցների 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. կլազոնե տեխնոլոգիայով.
զարդատփեր. լնքներ թանկարժեք և ոչ
թանկարժեք իրեր պատրաստել համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախապատրաստվածք
(գրնտովկա)
թանկարժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք ﬔտաղներից բանալիների
համար. նվերների տփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացյցների սլաքներ. ﬕսբահա (աղոթել տերողորմյա). ասեղնագործած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հռթներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելթյններ թանկարժեք ﬔտաղներից,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելթյններ. հանովի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ.
դաս 15. ակորդեոններ. բանալիներ (մրճեր) լարային գործիքները լարել համար. լեզվակավոր փողային գործիքներ. երաժշտական
գործիքների աղեղներ. երաժշտական գործիքների աղեղների դրոցներ. երաժշտական
գործիքների աղեղների փայտիկներ. ձի մազ
երաժշտական գործիքների աղեղների համար.
դաշնամրներ. չափ տալ ձողիկներ (խմբավարի). թմբկի փայտիկներ. բանդոնիոններ. երգեհոնիկներ. բասեր (ստեղներ, լարեր)
(ցածր ռեգիստրի երաժշտական գործիքներ).
հարմոններ. աղելարեր երաժշտական գործիքների համար. բկցիններ (զինվորական
փողեր). կարիլիոններ (երաժշտական գործիքներ). կաստանիետներ (չխչխկաններ) բնչկներ (երաժշտական գործիքներ). կիսագնդաձև
թմբկների դրոցներ. երաժշտական գործիքների ականջներ. ցիտրաներ (կիթառներ).
կլարնետներ.
երաժշտական
գործիքների
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ստեղնաշարեր. երաժշտական գործիքներ. կոնցերտինո. կոնտրաբասներ. երաժշտական գործիքների նվագալարեր. լարային գործիքներ.
եղ ջերափողեր (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 դաշնամրների ձայնն ժգնացնող կարգավորիչներ. քնարներ. ﬔդիատորներ (կնտնտոցներ) լարային գործիքների
համար. մանդոլիններ. ջթակների դնչափոկեր. պարկապզկներ. երաժշտական արկղիկներ. նոտաները շրջել հարմարանքներ.
երաժշտական
գործիքների
կամրջակներ.
եռանկյնիներ (երաժշտական գործիքներ).
օկարինաներ (իտալական երաժշտական կավե
փողային գործիք). երգեհոններ. երգեհոնների
օդատար խողովակներ. կաշի թմբկների
համար. երաժշտական գործիքների ոտնակներ. դաշնամրների ստեղնաշարեր. դաշնամրների նվագալարեր. դաշնամրի ստեղներ.
փքսեր երաժշտական գործիքների համար.
երաժշտական գործիքների ﬔղմոցներ. թմբկներ (երաժշտական գործիքներ). դափեր (դահիրաներ). տամտաﬓեր. կիսագնդաձև թմբկներ
(գոսեր) (երաժշտական գործիքներ). տրոմբոններ (փողային երաժշտական գործիքներ).
շեփորներ. փողեր. երաժշտական գործիքների
կափյրներ. վիոլաներ. ջթակներ. քսիլոֆոններ. երաժշտական գործիքների ստեղներ. ﬔղեդիների ձայնագրման ժապավեններ
ﬔխանիկական երաժշտական գործիքների
համար. ﬔղեդիների ձայնագրման ծակոտված
ժապավեններ ﬔխանիկական երաժշտական
գործիքների համար. նոտակալներ. հաքիններ
(չինական ջթակներ). ֆլեյտաներ հնդեղեգից
(բամբկից). պիպաներ (չինական կիթառներ). շենգեր (չինական փողային երաժշտական
գործիքներ). սոնաներ (չինական փող). զանգակներ (երաժշտական գործիքներ). երաժշտթյան սինթեզարարներ (համադրիչներ).
երաժշտական գործիքների դրոցներ. սաքսոֆոններ. բալալայկա (երաժշտական լարային
գործիքներ). բանջո. ﬔլոդիկաներ. բևեկնախեժ

212
212

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

երաժշտական լարային գործիքների համար.
ռոբոտացված հարվածային գործիքներ (երաժշտական գործիքներ). մրճիկներ երաժշտական
գործիքների համար. փոկեր երաժշտական գործիքների համար.
դաս 16. պողպատե տառամարﬕններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտյքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ ﬔքենաներ. թղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյակային մակնշման ﬔքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղﬕչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդներով ամրացնել համար (գրասենյակային
պիտյքներ). ալբոﬓեր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրել
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). քարետախտակներ գրել համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփել համար կավ. հաշվողական
աղյսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործթյններ. նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. պարբերական մամլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտյքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով սﬓասիրել համար (սցողական նյթեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչթյան, գծագրթյան համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտյքներ). ներկանյթով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտյքները պահել համար. բրոշյրներ. ասեղնագործթյան նմշներ (սխեմաներ).
գրասենյակային
կոճգաﬓեր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտյքներ). զմռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքել համար. գրասենյակային նյթեր կնքել
համար. տետրեր. սկտեղներ դրաﬕ տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա-
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թղթ). թղթե կալկա (մոմաթղթ). կալկա
(մոմաթղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասենյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատճենահան թղթ. թղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառանկյն գծագրական քանոններ. քարտեր. սցողական նյթեր (բացառթյամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտյքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակային պիտյքներ). ստվարաթղթ. ստվարաթղթե տփեր 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. տշ. գնավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառթյամբ ատամնաբժթյան ﬔջ օգտագործվողի. քարտարաններ
(գրասենյակային
պիտյքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զգարանի
թղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպարանային տառամարﬕններ (թվային և տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրթյան համար. թղթե
տոպրակներ. հեղկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). թանաք ղղﬓեր կատարել համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյսվածքաբանական կտրվածքներ (դիտողական պիտյքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազﬔր (գրասենյակային
պիտյքներ). գրել կավիճ. կավիճ վիմագրթյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողթյններ սերցքի համար. գրասենյակային ճարմանդներ.
գրաﬔքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյթեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագրական պիտյքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրաﬓեր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտներ. փաթեթավորման թղթ. գրչածայրեր.
գրաﬔքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա-
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կան). գրչատփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջել
ﬕջոցներ. գրենական պիտյքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). սրբել ջնջել շաբլոններ. ռետիններ ջնջել համար. թղթ
էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակոտիչներ
(գրասենյակային պիտյքներ). թանաք. ներկանյթով ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքել
համար. լսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթղթ. թղթե
զտող նյթեր. բլանկներ (տպագրված). գրասենյակային
պարագաներ,
բացառթյամբ
կահյքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). շարվածքատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբսներ. ջրաներկ բացել
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրաֆիկական վերարտադրթյններ. գրաֆիկական
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստմ ղղմներ անել պիտյքներ). փորագրման տախտակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացցակներ. խոնավարարներ մակերևյթների համար (գրասենյակային պիտյքներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձել
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտյքներ).
տպագրական հրատարակթյններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թղթ. ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ գծագրթյան
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բկլետներ. փայլն
թղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքյկներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփել համար. ծեփանյթեր. ծեփել մածկներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներմ ներկով պատել
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշﬕչ-
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ներ. յղանկարատիպեր. կպչն շերտեր
կազﬔրը ամրացնել համար (կազմարարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքել համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթաթղթ.
պաստելներ (գնամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտաﬖեր նկարների համար. ներկատփեր (դպրոցական
պիտյքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լսանկարներ սոսնձել համար. հենակալներ լսանկարների համար. լսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթղթ). ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային պիտյքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարել համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
ﬔքենաների ծրագրերը գրանցել համար.
ծանցատետրեր. թղթ ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). կազմարարական նյթեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխատանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող ﬔքենաներմ
ներկով պատել համար. գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական). թղթե ժապավեններ, բացառթյամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրաﬔքենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ )
փաթեթավորել 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 տփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր պատրաստել համար. սոսնձանյթ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
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նյթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչն ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ ﬔքենաների համար. ալմանախներ. օրացյցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյթ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկարել վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ. ստվարաթղթ
փայտանյթից (գրասենյակային պիտյքներ).
թղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանցագրեր (գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյթից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյակային պիտյքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թղթ
կտրել դանակներ (նամակ բացել). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրել հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնել համար. սեղանի
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ
սեղանի սպասքի տակ դնել համար. գծագրական անկյնաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). գրչակոթեր.
գրենական պիտյքների հավաքակազﬔր
(գրասենյակային պիտյքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմշներ. շշերի փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. ցցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարթյնների համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե երեսսրբիչներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրական ասեղներ օֆորտների
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման
համար. բսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակա-
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յին կամ կենցաղային նպատակների համար.
կպչն պաստառ գրասենյակային նպատակների համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ ﬕկրոալիքային
վառարանմ
սննդ
պատրաստել համար. թղթե զտիչներ սրճի
համար. ձգն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
ցցանակներ.
ինքնասոսնձվող
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարական ﬔքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյակային սարքավորանք). կոﬕքսների գրքյկներ.
գրասենյակային թղթ. վճարագրերի գրքյկների բռնիչներ. ձողիկներ տշով գրել համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյթեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազﬔր. գրել վրձիններ. գրել պիտյքներ. թղթ պահարանների
արկղերի համար (բրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թղթ նկարչթյան և
գեղագրթյան համար. ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ սեղﬕչներով. ցցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառթյամբ արդզարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապարներ մոդելավորման համար (նյթեր նկարիչների
համար). սեղﬕչներ թղթադրաﬓերի համար.
հավաքաքարտեր, բացառթյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորել համար.
խոնավթյնը կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորել համար. սխալն ղղել ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդելավորել համար պոլիﬔրային կավ. մաքրել
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման (ﬕջադրման, խծծման) նյթեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծծման նյթեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթղթ. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնել համար. ճապոնական թղթ (Վա-
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սի). սեղանի թղթե ղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գնազարդ թղթե դրոշակներ. մլտիպլիկացիոն
ցելլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային պիտյքներ). ոլորակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտյքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտյքներ). թղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամնաբժական սկտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտյքներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտյքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրել համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազﬔր. գնազարդման գրքեր.
դաս 17. մասնակի մշակված ացետիլ
թաղանթանյթ. ակրիլային խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. ասբեստե պահպանիչ վարագյրներ. ռետինե օղեր. ասբեստե հերձաքար.
ջրցանման ճկափողեր. ձայնաﬔկսիչ նյթեր.
անջրանցիկ խտարար օղակներ. բալատա.
անջրանցիկ խցվածքներ. ռետինե խցվածքներ
բանկաների համար. ճեղքերի խցանիչ ﬕջադիրներ. խցկանյթեր ռետինից կամ պլաստմասսայից. նյթեր հերﬔտիկացման համար.
ջերմաﬔկսիչ նյթեր. անմշակ կամ մասնակի
մշակված կաչկ. ռետինե խցաններ. ռետինե կափյրներ. սինթետիկ կաչկ. ռետինե
հարվածաﬔղﬕչներ. ռետինե թափարգելներ.
ճկն ոչ ﬔտաղական փողրակներ. ﬔկսիչ
նյթեր. ջերմային ճառագայթմը կասեցնող
նյթեր. խողովակներ մանածագործվածքից.
ջերմաﬔկսիչ նյթեր կաթսաների համար.
թղթ
էլեկտրական
կոնդենսատորների
համար. խցանիչ ﬕջադիրներ խողովակների
համար. ռետինաքղեր. բամբակ խծծման
համար. ﬕջադիրներ գլանների համար. դիէլեկտրիկներ (ﬔկսիչներ). ասբեստի թերթեր.
էբոնիտ. ձայնաﬔկսիչ պատվածքներ կեղևից. առաձգական թելեր ոչ մանածագործական
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նպատակների համար. մակադրակներ կցորդիչների համար. խծծման նյթեր. ﬕջադիրներ ջերմային ընդարձակման ազդազերծման
(կոմպենսացման) համար. քիﬕական բաղադրթյններ հոսակորստները վերացնել
համար. ﬕջադիրներ. ասբեստաթաղիք. ﬔկսացման թաղիք. ռետինացված (վլկանացված)
թելք. զոդման պլաստմասսայե թելեր. մասնակի
մշակված նյթեր արգելակային ﬕջադիրների
համար. ﬔկսիչ ձեռնոցներ. գտապերչ.
ﬔկսիչ յղեր տրանսֆորմատորների համար.
ﬔկսիչ յղեր. վերականգնված թաղանթանյթից թերթեր, բացառթյամբ փաթեթավորման. ﬔկսաթղթ. ﬔկսիչ գործվածքներ.
ﬔկսիչ լաքեր. ﬔկսիչ բաղադրթյններ շենքերը խոնավթյնից պաշտպանել
համար. ﬔտաղական ﬔկսիչ նրբաթիթեղ.
ﬔկսիչ ներկեր. ﬔկսիչ խարամաբամբակ.
հանքային բամբակ (ﬔկսիչ). ﬔկսիչ ապակե
բամբակ. լատեքս (կաչկ). կոպիտ պաստառից ճկափողեր. մածիկներ. խողովակների
ոչ ﬔտաղական կցորդիչներ. ռետինե կցորդիչներ ﬔքենաների մասերը պաշտպանել
համար. խտացնող հերﬔտիկ նյթեր ﬕացքների համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված փայլար. ասբեստաթղթ. պլաստմասսայե
թաղանթներ, բացառթյամբ փաթեթվածքի
համար օգտագործվողների. ոչ ﬔտաղական
ﬕացքներ ճկն խողովակների համար. ﬕակցիչ խողովակներ տրանսպորտային ﬕջոցների
ջերմափոխանակիչների համար. սինթետիկ
խեժեր, կիսաֆաբրիկատներ. օղաձև ﬕջադիրներ ռետինից կամ ռետինացված (վլկանացված) թելքից. ռետինե տոպրակներ (ծրարներ,
փաթեթներ)
փաթեթավորման
համար.
ասբեստե պատվածքներ. ասբեստե գործվածքներ. ասբեստե պաստառներ. ասբեստե խծծվածք. կափյրներ բնական կաչկից կամ
ռետինացված (վլկանացված) թելքից. վիսկոզային թերթեր, բացառթյամբ փաթեթվածքայինի. ﬔկսիչներ երկաթղիների համար.
կպչն ժապավեններ, բացառթյամբ բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի.
ոչ ﬔտաղական ամրաններ սեղմած օդը առբերել համար. ասբեստային ստվարաթղթ.
ասբեստաթելքեր. ամրանավորող ոչ ﬔտաղական նյթեր խողովակների համար. ասբեստ.
ինքնասոսնձվող ժապավեններ, բացառթյամբ
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բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցաղայինի. ռետինե սահմանափակիչներ. մալխային
ﬔկսիչներ. ռետինե թելեր ոչ մանածագործական նպատակների համար. ածխածնային թելքեր, բացառթյամբ մանածագործվածքայինի.
մասնակի մշակված պլաստմասսաներ. ﬔկսիչներ էլեկտրահաղորդման գծերի համար.
ﬔկսիչներ. էբոնիտե կաղապարներ. ռետինե կամ պլաստմասսայե փաթեթավորման
(ﬕջադրման, խծծման) նյթեր. պլաստմասսայե թելքեր, բացառթյամբ մանածագործվածքայինի. ﬔկսիչ ապակեթելք. գործվածքներ
ապակեթելքից ﬔկսացման համար. պլաստմասսայե թելեր, ոչ մանածագործական նպատակների համար. զտող նյթեր մասնակի
մշակված փրփրապլաստից. ﬔկսիչ ժապավեններ. ջրի մակերևյթի աղտոտմը խոչընդոտող լողն փակոցներ. ռետինե նյթեր
դողերի պահպանաշերտերը վերականգնել համար. ﬔկսիչ ծեփեր. պլաստմասսայե
թաղանթներ գյղատնտեսական նպատակների համար. ծաղկակալիչներ փրփրանյթից
(կիսաֆաբրիկատներ). հեղկ կաչկ. կաչկի լծյթներ. հակաշլացման (գնամշակված) թաղանթներ պատհանների համար.
հրահեստ ﬔկսիչ նյթեր. անմշակ կամ մասնակի մշակված ռետիններ. հերﬔտիկացնող
կպչն ժապավեններ. դռների կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների կաչկից
սահմանափակիչներ. ոչ ﬔտաղական ճկն
խողովակները ﬕացնող հարմարակցիչներ. ոչ
ﬔտաղական կոշտ խողովակները ﬕացնող
հարմարակցիչներ. կառանման համար պատին
ամրացվող ռետինե հարվածահատներ. զտող
նյթեր մասնակի մշակված պլաստմասսայե
թաղանթներից. պլաստիկե թելեր 3D տպագրթյան 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
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կամ արևի հովանոցների հիﬓակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթղթ. բոլորագլխարկների կաշվե տփեր. անրներ
ձիերի համար. ձի ծածկոցներ. շևրո (փափկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծասարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմշկների համար. կաշեփոկիկներ. ղղանկյն ﬔջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահյքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. սափոկերով համակներ
երեխաներ կրել համար. ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայսակներ 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). թիկնապայսակներ. ձիերի երասանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանացի պայսակների հիﬓակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովանոցների համար. դրամապանակներ. անվավոր տնտեսական պայսակներ. տնտեսական
պայսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրկներ փաստաթղթերի համար. պայսակներ
ալպինիստների համար. տրիստական պայսակներ. ծովափի պայսակներ. կանացի պայսակներ. ղեպայսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայսակներ) փաթեթավորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիաթամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայսակներ (կաշեգալանտերեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազﬔր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրկներ. բռնակներ ճամպրկների համար. կաշվե փականներ
(կափյրներ). խոշոր եղ ջերավոր անասնների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. ﬔտաղյա օղակներից պատրաստված
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քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տփեր. ճամփորդական սնդկներ (ղեբեռի).
դատարկ պիտյքատփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավ շակաշի, բացառթյամբ
մաքրել համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սսերի սակապեր. թամքատակեր ձիերի համար. ֆիբրից տփեր, արկղեր և
սնդկներ. կռնապայսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյաններ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրկներ. կահյքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափկ տակդիրներ. սպորտային պայսակներ. ասպանդակներ. հեծելասարքերի լրակազﬔր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրել համար. կենգր պայսակներ երեխաներ կրել համար.
պայսակներ. վարկային քարտերի պատյաններ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսեր (ճապոնական դպրոցական կռնապայսակ). ղեբեռների հաշվեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայսակները և տոպրակները տեղափոխել համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրկներ. խրջիններ. հագստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երեխաներին պահել համար. շարժիչավոր ճամպրկներ. ղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբոսանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայսակներ երեխաներ կրել համար.
դաս 19.հայտարարթյնների ոչ ﬔտաղական սյներ. ալաբաստրե ապակի. ալաբաստր.
ասբեստացեﬔնտ.
ասբեստ
պարնակող շինարարական լծյթներ. հերձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթաբեր ավազ. բրտակավ. հրակայն աղյսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատվածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ ﬔտաղական ճաղաշարքեր. բիտմներ. խեժապատված շինարարական սղոցանյթեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկել համար. փեղկավոր ոչ ﬔտաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտմային շինանյթեր. մասնակի մշակված անտառանյթ.
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շինարարական ոչ ﬔտաղական տախտակամածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակված անտառանյթ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյթ. ճանապարհային փայտե պատվածքներ. ﬕաշերտ նրբատախտակ. նրբատախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեﬔնտ.
մածցիկ շինանյթեր. աղյսներ. աղյսակավ. կապակցող նյթեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
սզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխատանքների համար. կրաքար. ոչ ﬔտաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթղթ. բիտմավորված ստվարաթղթ (շինարարական). հրահեստ նյթեր (շամոտ). բխար ոչ ﬔտաղական ծածկեր. ոչ
ﬔտաղական շինարարական հիﬓակմախքներ. նյթեր ճանապարհաշինթյան և ճանապարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լծյթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելյզի ոչ ﬔտաղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. սալեր ցեﬔնտի հիմքի վրա պատրաստված նյթերից. ցեﬔնտից պատրաստված
սյներ. շերտաքարեր. ոչ ﬔտաղական ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական կառցվածքներ.
շինարարական թղթ. շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական քիվեր. քիվերի ոչ ﬔտաղական ձլվածքներ. ոչ ﬔտաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական անկյնակներ. ոչ
ﬔտաղական պատհաններ. ոչ ﬔտաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ ﬔտաղական կափարիչներ. ոչ ﬔտաղական տանիքապատվածքներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդղքի ոչ ﬔտաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրմղի
ոչ ﬔտաղական խողովակներ. ջրատար խողովակների կափյրներ, բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
ﬔտաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ղղաձիգ ոչ ﬔտաղական կառցվածք էլեկտրահաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ ﬔտաղական ճյղավորﬓեր. գերեզմանների ոչ ﬔտաղական շրջանակներ. բիտﬔ
տանիքապատվածքներ.
ոչ
ﬔտաղական
հեծաններ. ոչ ﬔտաղական խոզանոցներ. ոչ
ﬔտաղական գոﬔր. ոչ ﬔտաղական հենա-
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րաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ ﬔտաղական).
հշատախտակներ (ոչ ﬔտաղական). թաղիք
շինարարթյան համար. լցակաղապարներ (ոչ
ﬔտաղական). ցեﬔնտ վառարանների համար.
ցեﬔնտ դոﬓային վառարանների համար. քար.
պատհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյթ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարթյան համար. ավազաքարային խողովակներ. գիպս (շինանյթ). ոչ
ﬔտաղական շերտափեղկեր (շերտավարագյրներ). խարամ (շինանյթ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառթյամբ ﬔտաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկման տեղակայանքների ոչ ﬔտաղական հարթակներ. կավարամածներ (ոչ ﬔտաղական).
կապակցող նյթեր ճանապարհային պատվածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարթյան համար. մանրահատակ.
ոչ ﬔտաղական սանդղահեծաններ (աստիճանների մասեր). դռան կամ պատհանի ոչ ﬔտաղական ﬕջակապեր. ճանապարհային լսատ
պատվածքներ. ճանապարհային «Մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ ﬔտաղական
կառցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյթերից թերթեր և ժապավեններ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
ﬔտաղական ծածկարաններ (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական կայմասյներ. կաղնե տակառատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյթ. ոչ ﬔտաղական
ծեփածո զարդեր շինարարթյան համար.ոչ
ﬔտաղական բեկվածքներ շինարարթյան
համար. քսվածքներ (շինանյթ). պատերի ոչ
ﬔտաղական երեսապատվածքներ շինարարթյան համար. ջրաﬔկսացման ոչ ﬔտաղական մակադրակներ շինարարթյան համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ ﬔտաղական փակոցափեղկեր. ոչ ﬔտաղական պարսպապատեր. ոչ ﬔտաղական ցանկապատեր. ազդանշանային ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ և ոչ ﬔխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ ﬔտաղական շինարարական երեսվածք. սահադաշտեր (կառցվածքներ) ոչ
ﬔտաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմաքարեր. տֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
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ﬔտաղական հատակներ. ոչ ﬔտաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարթյան համար. ոչ ﬔտաղական պատվածքներ շինարարթյան համար. տանիքների
ոչ ﬔտաղական կղﬕնդրներ. ջրացատկի ոչ
ﬔտաղական աշտարակներ, ցատկահարթակներ. ոչ ﬔտաղական դարպասներ. դռների ոչ
ﬔտաղական լողաթներ, դռների ոչ ﬔտաղական փեղկեր. ոչ ﬔտաղական հեռագրասյներ. ոչ ﬔտաղական հավանոցներ. ոչ
ﬔտաղական չորսներ. հավաքովի ոչ ﬔտաղական հարթակներ. քարե տարողթյններ.
նյթեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ ﬔտաղական շեﬔր. եղեգ
շինարարթյան համար. ճանապարհային ոչ
ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ ﬔխանիկական
նշաններ. ոչ ﬔտաղական, ոչ լսատ, ոչ
ﬔխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացառթյամբ կաղապարախառնրդի. շարժական
ոչ ﬔտաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ ﬔտաղական սիլոսահորեր. արձաններ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կպր
(շինանյթ). թրծակավ (շինանյթ). ոչ ﬔտաղական տանիքածածկեր. ոչ ﬔտաղական շիրմաքարեր. կանաչապատ ոչ ﬔտաղական
տաղավարներ (կառցվածքներ). երկաթղային ոչ ﬔտաղական փայտակոճեր. ոչ ﬔտաղական ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ ﬔտաղական
կոշտ խողովակներ շինարարթյան համար.
պատհանի փեղկավոր ոչ ﬔտաղական ապակեկալներ. ﬔկսիչ շինարարական ապակի.
պատհանի ապակի, բացառթյամբ տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատհանի
շինարարական ապակի. ոչ ﬔտաղական ﬔծավանդակներ (կառցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյթ).
կառանման ոչ ﬔտաղական ճոպանասյներ.
լողն նավամատյցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ ﬔտաղական
պանելներ. ակվարիﬓեր (կառցվածքներ).
ոչ ﬔտաղական շինարարական ամրանավորող
նյթեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվեստական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ ﬔտաղական լոգնոցներ (կառցվածքներ)
թռչնների համար. ոչ լսատ ազդալողաններ. լողավազաններ (կառցվածքներ) ոչ
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ﬔտաղական. ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. ոչ
ﬔտաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ ﬔտաղական տեղակայանքներ
հեծանիﬖերի կայանման համար. ճանապարհային քարե պատվածքներ. ստվարաթղթ
փայտանյթի զանգվածից շինարարթյան
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկել ոչ ﬔտաղական խցիկներ.
ոչ ﬔտաղական սյներ. լսամտների ոչ
ﬔտաղական շրջանակներ. դռան ոչ ﬔտաղական արմատր. ոչ ﬔտաղական հիﬓակմախքներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելյզների ոչ ﬔտաղական թասակներ.
շինարարական ոչ ﬔտաղական սալիկներ. ոչ
ﬔտաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
ﬔտաղական դամբարաններ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական գլխանոցներ. ծխնելյզների ոչ
ﬔտաղական երկարիչներ. ոչ ﬔտաղական
ծխնելյզներ. ոչ ﬔտաղական սալեր ճանապարհային պատվածքների համար. ցամաքրդային
ոչ
ﬔտաղական
խողովակներ.
ցամաքրդային խողովակների կափյրներ,
բացառթյամբ ﬔտաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդղքներ, 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 աղյսից. եռակալված
եղեգասեղﬕչներ (շինանյթ). ճնշմային ոչ
ﬔտաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվարիﬓերի համար. ավազ ակվարիﬓերի
համար. ոչ ﬔտաղական խողովակներ օդափոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռելսեր (շինանյթ). հակաﬕջատային ոչ ﬔտաղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեﬔնտներով
ներկառցված ոչ ﬔտաղական ծածկեր տանիքի համար. ոչ ﬔտաղական երեսարկներ. հրահեստ ոչ ﬔտաղական շինանյթեր. հավաքովի
ոչ ﬔտաղական տներ (պատրաստի հավաքակազﬔր). ծիրանաքար (պորփյր). փողոցի ոչ
ﬔտաղական ջրհորդաններ. ոչ ﬔտաղական
տրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ ﬔտաղական
ցցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
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ոչ ﬔտաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ ﬔտաղական փորակավոր կղﬕնդրներ. ոչ ﬔտաղական սալիկներ
պատերը երեսապատել համար. ոչ ﬔտաղական սալիկներ շինարարթյան համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ ﬔտաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ ﬔտաղական սյներ շինարարարթյան
համար.
կառցվածքների
համար ոչ ﬔտաղական բարձակներ, կառցվածքների համար ոչ ﬔտաղական կալնակներ.
կառցվածքների
ոչ
ﬔտաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտիներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցկներ
շենքերի
սեյսմաﬔկսացման
համար. ոչ ﬔտաղական զրահապատվածքներ.
ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր (կառցվածքներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ ﬔտաղական
դռներ. ոչ ﬔտաղական ակորդեոն դռներ. ձայնաﬔկսիչ շարժական ոչ ﬔտաղական խցիկներ. ոչ ﬔտաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ ﬔտաղական շրջանակներ.
դաս 20. ﬔղվափեթակներ. հայտարարթյնների տախտակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախտեր տնային կենդանիների համար. բներ տնային կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագյրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղﬕչներ մալխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գին պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբկե իրեր. նստարաններ (կահյք).
ձկնորսական զամբյղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
ﬔտաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. բաժանմնքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործթյան համար. շրջանակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնել համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղ ջյրներից. գրասեղան-
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ներ (կահյք). գրասենյակային կահյք. զգեստների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավորանք (կահյք). ոչ ﬔտաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահյք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բխար էկրաններ (կահյք). դագաղներ. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ դագաղների համար. իրեր եղ ջերների եղ ջյրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահյք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ ﬔտաղական եզրաչափքեր երկաթղիների համար.
ոչ ﬔտաղական հոդակապեր. ցցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղկ
վառելիքի տարողթյններ. կոմոդներ. վաճառասեղաններ. ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողն ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. սեղաններ. իրեր մարջանից. ոչ ﬔտաղական սկտեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղ ջյրից. իրեր բսական փղոսկրից. անկողնային պարագաներ, բացառթյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ ﬔտաղական
կեռիկներ հագստի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔծ անոթներ հեղկների համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ նկարել, գծագրել համար. անշարժ ոչ ﬔտաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակառատախտակներ. փայտե փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ ﬔտաղական
նեցկներ բյսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդղքներ. օդանավի կամ նավի շարժական ոչ ﬔտաղական
սանդղքներ ղևորների համար. դպրոցական
կահյք. սեղաններ գրաﬔքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցցանակներ
հայտարարթյնների համար. ոչ ﬔտաղական մանեկներ. իրեր ծովային փրփրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողթյններ
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փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարագյրների համար, բացառթյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ ﬔխանիկական,
ոչ ﬔտաղական փաթաթման թմբկներ ճկն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ ﬔխանիկական, ոչ ﬔտաղական սարքավորանք
ճկն փողրակների համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գորգերն ամրացնել համար.
դազգահներ. դարակներ (կահյք). բներ տնային թռչնների համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ ﬔտաղական փականակներ
տարողթյնների համար. ոչ ﬔտաղական
օժանդակ պարագաներ կահյքի համար. ծաղկարկղեր (կահյք). պատվանդաններ ծաղկամանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացանների համար. ոչ ﬔտաղական ﬔծ տակառատարաներ.
ոչ
ﬔտաղական
հենակներ
(նեցկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագյրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ պատհանների համար. ոչ
ﬔտաղական օժանդակ պարագաներ մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. ﬕս կտրատել
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխել համար. համարների գրանցման ոչ ﬔտաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
ﬔտաղական կահյք. իրեր ռատանգյան
արմավենց.
ցցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագյրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահյք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ ﬔտաղական
անիﬖեր մահճակալների համար. ոչ ﬔտաղական մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյսած
զամբյղներ (կողոﬖեր, տփեր) մթերք տեղափոխել
համար.
հագստի
կախիչներ
(կահյք). ոչ ﬔտաղական հարթակներ բեռների փոխադրման համար. ոչ ﬔտաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
ﬔտաղական ձեռնասանդղքներ. կահյքի
փայտե ﬕջնապատեր. ոչ ﬔտաղական անիվներ կահյքի համար. ﬔղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
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ված սադափ. նյնականացման ոչ ﬔտաղական ցցանակներ. շենքերի ոչ ﬔտաղական,
ոչ լսատ համարներ. թռչնների խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառթյամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյսածո
իրեր ծղոտից, բացառթյամբ խսիրների. ծղոտից հյսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հացթխի զամբյղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կեռիկներ հագստի համար.
դեկորատիվ վարագյրներ լնքից. ոչ ﬔտաղական ցցիկներ վրանների համար. սեղաներեսներ. դռներ կահյքի համար. ղղորդիչներ
վարագյրների համար. դարակներ կահյքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահյքի
համար. պահեստարաններ, բացառթյամբ
ﬔտաղից և քարից պատրաստվածների. վարագյրների քիվեր. կեռիկներ վարագյրների
համար. կապեր վարագյրների համար. եղեգ
(հյսել համար հմք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ ﬔտաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար. ﬔտաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ ﬔտաղական կափյրներ
(փականներ), բացառթյամբ ﬔքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. ﬔտաղական սեղաններ. արդզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. պատվանդաններ (կահյք). բանալիներ կախել
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյսածո իրեր. ցցապահարաններ
(կահյք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառթյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացառթյամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի համար ոչ ﬔտաղական
տարողթյններ. ոչ ﬔտաղական սնդկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահյք). ոչ ﬔտաղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
ﬔտաղական). կանգնակներ հաշվիչ ﬔքենաների համար. խցանման ոչ ﬔտաղական ﬕջոցներ. ոչ ﬔտաղական խցաններ. ոչ ﬔտաղական
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պտտակներ. ոչ ﬔտաղական գաﬔր. ամրակման ձողաձև ոչ ﬔտաղական մանրամասեր. ոչ
ﬔտաղական հեղյսներ. խցափակման ոչ
ﬔտաղական ﬕջոցներ շշերի համար. ոչ ﬔտաղական փականակներ շշերի համար. տարբերիչ
ոչ
ﬔտաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահյք). կիսանդրիներ
փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական սեղﬕչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջանակաձողեր նկարների համար. ﬔրսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառթյամբ բժշկականի. ցամաքրդային խողովակների պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
ոչ ﬔտաղական խցաբթակներ. իրեր խեցիներից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափյրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տփեր. արձանիկներ, պատկերներ փայտից, մոﬕց, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ ﬔտաղական կողպեքներ,
բացառթյամբ էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռներ. ոչ ﬔտաղական ձողեր. ոչ
ﬔտաղական զամբյղներ. ոչ ﬔտաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատյցների ոչ
ﬔտաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցցանակներ. սայլակներ (կահյք).
բամբկե գալարավարագյրներ. 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 պատրաստել համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագյրների
համար. իշոտնկներ փայտ սղոցել համար.
փայտե իրեր կատների ճանկերը սրել
համար. կախաթևիկներ հագստը տեղափոխել համար. անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների
համար
(կահյք).
աճյնասափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ). ներսի շերտավարագյրներ հյսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահյք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատհանների շերտավարագյրներ
(կահյք). դռան ոչ ﬔտաղական բռնակներ.
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ձեռքի հայելիներ (հարդարվել հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահյք). ոչ
ﬔտաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարրել
համար. բարրելիս երեխաների տակ գցել
փռոցներ. դռների ոչ ﬔտաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագյրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագյրներ.
դռների ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական զանգեր.
առանձին
կանգնող
ﬕջնապատեր
(կահյք). ոչ ﬔտաղական պտտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ ﬔտաղական մրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահյք).
փչովի կահյք. ոչ ﬔտաղական ելարաններ. ոչ
ﬔտաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անրներ ոչ ﬔտաղական խողովակներն ամրակապել համար. ցցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկներ քնել համար. ոչ ﬔտաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
ﬔտաղական բաշխիչներ շների ﬓացկների
տոպրակների համար. դռների ոչ ﬔտաղական
կամ կաչկից սահմանափակիչներ. պատհանների ոչ ﬔտաղական կամ կաչկից սահմանափակիչներ.
պատհանների
ոչ
ﬔտաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատհանների ոչ ﬔտաղական հենակներ.
դռների ոչ ﬔտաղական հենակներ. ոչ ﬔտաղական գործիքատփեր. ոչ ﬔտաղական արկղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
ﬔտաղական
կախիչներ
պայսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ ﬔտաղական բարձակներ կահյքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. բարձակներ (կահյք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյﬓերի
համար.
ոչ
ﬔտաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայսակները կնքել
համար. մանկական մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, բացառթյամբ անկողնային
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճակալներ. նորածիններին տեղափոխել կողովներ. ոտիկներ կահյքի համար. կարճ ոտիկներ
կահյքի համար. զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի համար. ոչ ﬔտաղական
ﬔխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ ﬔտա-
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ղական կրնկատակեր. փայտից, մոﬕց, գիպսից
կամ
պլաստիկից
խաչելթյններ,
բացառթյամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ ﬔտաղական բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. ճամբարային (տրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակներ տրանսպորտային ﬕջոցների համար.
աթոռներ ցնցղ ընդնել համար. գլխը
պահել բարձիկներ մանկների համար.
դիրքի կայնացման բարձիկներ մանկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանկների համար. ձեռքի ոչ ﬔտաղական դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, ﬔտաղյա կամ
ռետինե. դռները փակել ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ ﬔտաղական անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյրակիր գրասեղաններ. ոչ ﬔտաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացել համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատհանները բացել
համար. ոչ ﬔտաղական, ոչ էլեկտրական սարքեր պատհանները փակել համար. բարձրացնովի
պատհանի
ոչ
ﬔտաղական
հոլովակներ, պատհանի ոչ ﬔտաղական
հոլովակներ. ոչ ﬔտաղական կախովի կողպեքներ, բացառթյամբ էլեկտրոնայինների. լվացարանային պահարաններ (կահյք). կահյքի
գզրոցներ. ղեբեռների պահարաններ.
դաս 21. խմոցներ (գռեր). կերամաններ.
ﬔտաղական քերակներ հատակների համար.
լվացքի տախտակներ. ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ սննդամթերքի համար. թակիչներ
գորգերի փոշին մաքրել համար. ապակյա
սրվակներ (անոթներ). կենդանիների ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). տարբերակիչ
օղակներ ընտանի թռչնների համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման, ջրցանման
համար. ոռոգման հարմարանքներ. խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցղներ (այգեգործական). հացի կենցաղային զամբյղներ.
տարբերակիչ օղակներ թռչնների համար.
փոքրիկ տաշտակներ թռչնների համար.
ավելներ. ﬔխանիկական խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև ապակե տարողթյններ (անոթներ). դյլեր, բադյաներ. թասեր
(անոթներ). խոհանոցային սպասքի հավաքա-
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կազﬔր. ծորաններ. քերոցներ. կարագամաններ. կափարիչներ կարագամանների համար.
գարեջրի գավաթներ. ապակե տարողթյններ (քիﬕկատների համար). անոթներ խﬔլ
համար.
ջերմաﬔկսիչ
տարողթյններ
ըմպելիքների համար. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ մատցել համար. օճառամաններ.
տփեր թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր).
հյսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանել
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. ապակե
գնդեր. ﬔծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող անոթներ. շիշ բացել էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
հարմարանքներ.
ﬔտաղական
շամփրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ
խոզանակներ եղնգների համար. հարդարանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները
մաքրել խոզանակներ. նյթեր խոզանակներ
պատրաստել համա. մազեր խոզանակների
համար. խնկամաններ անշահոտ նյթերի
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յղի
համար. կաբարե (սկտեղներ ըմպելիքների
համար). թռչնավանդակներ. մաղեր (կենցաղային). ջերմաﬔկսիչ տարողթյններ. ջրամաններ.
տակդիրներ
ճաշացցակների
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային
սպասքը մաքրել ﬔտաղական ճիլոպներ.
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի խոզանակներ.
խոզանակներ ձիերին մաքրել համար. կերամաններ կենդանիների համար. սանրեր կենդանիների համար. սանրեր. լաթեր մաքրթյն
անել համար. մանր չինական զարդարանքներ ճենապակց. կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական հարմարանքներ
մոմով փայլեցնել համար. կոկտեյլի ձեռքով
թափահարել խառնիչներ. սոսնձամաններ.
բաժակներ (անոթներ). եղ ջյրներ խﬔլ
համար. տնային պարագաներ կոսﬔտիկայի
համար. կենցաղային քաﬕչներ. սկահակներ
(վազաներ) մրգերի համար. տակդիրներ
դանակների համար սեղանի սպասքավորման
համար. կաթսաների կափարիչների փակիչներ.
կափարիչներ կճճների համար. արդկի
սեղանների պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների ձևը պահպանել համար. կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր
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(կենցաղային պարագաներ). բյրեղապակյա
ամանեղեն. կաղապարներ սառյցի համար.
կաշի ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն սննդը ջերմամշակել համար. կենցաղային թիակներ . խոհարարական կաղապարներ.
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող).
ատաﬓաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ.
խոհանոցային
տախտակներ
կտրատել
համար. սանրեր (ﬔծատամ) մազերի համար.
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ
արդկների համար. ապակ փոշի զարդարանքների համար. պիտոյատփեր հարդարանքի պարագաների համար. զգարանի
թղթի բաշխիչներ. օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված ջրի համար. արծնապատ ոչ
շինարարական ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ. սպասք հաﬔմնքների
համար. սպնգներ հարդարանքի համար.
բռնիչներ սպնգների համար. լաթեր կահյքի
փոշին մաքրել համար. սպիտակեղենի չորցիչներ. գործվածքից պատրաստված դյլեր.
սանրերի պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. բռնիչներ ծաղիկների և բյսերի համար
ծաղկային կոմպոզիցիաներմ. ծաղկամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ խոզանակներ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյթամզիչներ.
կենցաղային ծխակլանիչներ. թիթեղամաններ.
ձեռնոցներ ձգել հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային տափաշշեր. գրիլներ,
ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). տակդիրներ ռաշպերների համար, տակդիրներ գրիլի
համար. հատակի խոզանակներ. դիմափոշի
քսել աղվափնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, բացառթյամբ շինարարականի. ﬕջատորսիչներ. ապակե բամբակ,
բացառթյամբ ﬔկսացման համար օգտագործվողների. եփել սպասք. սկտեղ - ափսեներ
բանջարեղենի
համար.
լիկյորի
սպասքակազﬔր. խոհանոցային շերեփներ.
իրեր մայոլիկայից. խոհանոցային ոչ էլեկտրական աղացներ. կենցաղային սպասք. փշրներ
հավաքել հարմարանքներ. խճանկարներ
ապակց, բացառթյամբ շինարարականի.
ձեռքով կառավարվող կենցաղային աղացներ.
բրդե թափոններ մաքրել համար. արհեստա-
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կան ձվեր ածան հավերի տակ դնել համար.
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի.
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրել
համար. հաց կտրատել տախտակներ. ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատփեր զբոսախնջյքների համար. հարթամամլիչներ
տաբատների
համար.
թղթե
ափսեներ.
գրտնակներ խմորի համար (տնային). էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. սիֆոններ, կաթոցիկներ գինին համտեսել համար.
տախտակներ արդկել համար. կենցաղային
թղթե սկտեղներ. կավե կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցղների համար. ձեռքով կառավարվող
պղպեղաղացներ.
պղպեղամաններ.
կենցաղային ոչ էլեկտրական ﬔքենաներ և
հարմարանքներ ողորկման համար. նյթեր
փայլեցնել համար, բացառթյամբ պատրաստկների, թղթի և քարի. ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ (վազաներ). օճառամաններ.
գիշերանոթներ. կավե ամանեղեն. աղբարկղեր.
դիմափոշ
դատարկ
ամաններ.
դյլեր
սառյցի համար. խոհանոցային քերիչներ.
առնետների թակարդներ. կենցաղային կամ
խոհանոցային տարողթյններ. օղակներ
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ.
աղամաններ. ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների
և բյսերի համար. սպասքակազﬔր (սեղանի
սպասք). սկտեղներ. թեյի սպասքակազﬔր
(սեղանի սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների
համար. սառյց և սառյցով ըմպելիքներ
պատրաստել ﬔտաղական անոթներ. պնակներ. կոշկաթիակներ. ապրաման. փոքրիկ
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան թակարդներ. արձաններ ճենապակց, կավից, խեցեղենից,
հախճապակց,
թրծակավից
կամ
ապակց.
շաքարամաններ.
սկահակներ
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. հագստը լայնացնել՝ ձգել հարմարանքներ. թրﬔլ թեյամաններ. կեռիկներ
կոշիկները կամ ձեռնոցները կոճկել համար.
խոզկ-գանձատփեր. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. ոչ էլեկտրական ինքնաեռներ. սեղանի սպասք, բացառթյամբ դանակների,
պատառաքաղների
և
գդալների.
հեղկացիրներ օծանելիքների համար. նրբ
էլեկտրական հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամանեղեն ներկված ապակց. ապակիներ
տրանսպորտային ﬕջոցների պատհանների
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համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ.
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառթյամբ
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր ճենապակց, խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ ապակց. ափսեներ. խոհանոցային
ոչ էլեկտրական ավտոկլաﬖեր, ոչ էլեկտրական
շտեփկներ. ոչ էլեկտրական հարիչներ.
ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական ջեռցիչներ
մանկական սննդի համար. սափրվել վրձիններ. բռնիչներ սափրվել վրձինների համար.
մոմակալների վարդակներ. ապակե արկղեր.
կոնֆետատփեր. մոմակալներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը թրﬔլ գնդիկներ.
ատաﬕ խոզանակներ. էլեկտրական խոզանակներ, բացառթյամբ ﬔքենաների մասերի.
կիսանդրիներ ճենապակց, խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ ապակց. կաշպոներ,
բացառթյամբ
թղթից
պատրաստվածների. ձեռքով կառավարվող
սրճաղացներ. սրճի սպասքակազﬔր (սեղանի սպասք). սրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ
էլեկտրական սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե
և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկանյթով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրական
դյրակիր սառցապահարաններ. հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողել համար. մաքրել
համար թավ շակաշի. կոշիկ փայլեցնել ոչ
էլեկտրական հարմարանքներ. կափարիչներ
պանրամանների համար. կենցաղային զամբյղներ. կենցաղային սկտեղներ. բամբակե
թափոններ մաքրել համար. կափարիչներ
ամանների համար. ամանների տակդիրներ
(սեղանի սպասք). սափորներ (կժեր). խոհանոցային
տարողթյններ.
խոհանոցային
սպասք. խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք
սննդ պատրաստել համար. բռնիչներ
ատաﬓաքչփորիչների համար. ատաﬕ էլեկտրական խոզանակներ. անձնական օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. խոզանակներ
տարողթյնները մաքրել համար. ցցանակներ ճենապակց կամ ապակց. սպնգներ տնտեսական նպատակների համար.
փետրե փոքր ավելներ. փոշի մաքրել լաթեր.
ոչ գործվածքային թափանցիկ կվարցային
ապակեթելք. ապակեթելք, բացառթյամբ
ﬔկսացման կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. արձանիկներ ճենապակց,
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խեցեղենից, հախճապակց, թրծակավից կամ
ապակց. թելեր ապակեթելքից, բացառթյամբ մանածագործականի. ոչ էլեկտրական
սրճամաններ. թեյաքաﬕչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ տնային տնտեսթյան համար. գարեջրի
կափարիչով գավաթներ. սպասք բսական
յղի և քացախի համար. ձեռնոցներ ողորկման
համար. մարիչներ մոﬔրի համար. մանկական
դյրակիր տաշտակներ. վանդակ ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր հատակ
լվանալ համար. սպասք լվանալ խոզանակներ. տերարիﬓեր սենյակային պայմաններմ բյսեր աճեցնել համար. զգարանային
արկղեր ընտանի կենդանիների համար. հալած
սիլիկահող (մասնակի մշակված), բացառթյամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ էլեկտրական
կաղապարներ. հացամաններ. փայտիկներ
տելիս օգտագործել համար. վշի քոլքեր
(խծծներ) մաքրել համար. լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. տոպրակներ հրշակեղենը զարդարել համար.
դանակներ թխվածքներ կտրել համար (խոհանոցային պարագաներ). տփեր թխվածքների
համար. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
բաժակներ ըմպելիքների համար. ատաﬕ
թելեր. ձեռնոցներ այգեգործական-բանջարաբծական աշխատանքների համար. տաք
տեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ.
իզոթերﬕկ
(հավասարաջերմ)
պարկեր.
պտտվող սկտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). տփեր նախաճաշի համար. գդալներ
խառնել համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա պատրաստել ﬔքենաներ (ձեռքի գործիքներ). դանակներ խմորի համար. օդաթողման
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ թիակներ. հղկանյթով սպնգներ կաշին մաքրել
համար.
սխտորքաﬕչներ
(խոհանոցային
սպասք). ﬕանգամյա օգտագործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև կախիչներ սրբիչների
համար. զգարանի թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիﬓեր. սենյակային ակվարիմների կափարիչներ. սենյակային տերարիﬓեր
(վիվարիﬓեր). քամվող հատակամաքրիչներ.
զամբյղներ թղթերի համար. արկղեր բյսերի
համար. ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խﬔլ (համտեսել) համար. ջերմակներ թեյնիկների համար. շպարը մաքրել հարմարանքներ.
ﬕջատներին գրավել և ոչնչացնել համար ոչ
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էլեկտրական սարքեր. թխել համար գորգիկներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ.
գրպանի տափաշշեր. կոսﬔտիկական մածկաթիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. մոմ
պատրաստել անոթներ. ոչ էլեկտրական շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմահարդարման
սպնգներ. խոհանոցային ոչ էլեկտրական
ջարդիչներ. բռնիչներ (խոհանոցային). խոհանոցային ձեռնոցներ, խորոված անել ձեռնոցներ. խոհանոցային վրձիններ, խոզանակներ.
խոհարարական տանձաձև սրսկիչներ. ավտոﬔքենան լվանալ ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձիններ. դյլեր հատակամաքրիչը
քաﬔլ համար. լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստել ոչ էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. դահկները մոմով փայլեցնել
խոզանակներ. թարթիչների խոզանակներ.
կենցաղային, ոչ էլեկտրական զատիչներ ձվի
համար. ոտքերի մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման համար. էլեկտրական հոսանքին
ﬕացող դիֆզորներ մոծակներին վանել
համար. սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը
և ըմպելիքները սառեցնել 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.
գին օդավորիչներ (աերատորներ). ատաﬕ
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. դրամատփեր. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական
սարքեր հագստի խավամազիկ գնդիկները
հեռացնել համար. լաթեր ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև խոզանակներ պատրաստել համար. ձի մազ խոզանակներ
պատրաստել համար. նելիներ սառյցի
համար. նելիներ աղցանի համար. սպասքի
շերեփներ. խոհանոցային վարսանգներ. խոհանոցային հավանգներ. պաղպաղակի գդալներ.
ընկյզի կոտրիչներ. շաքարի նելիներ.
ցախավելների բռնակներ. գին շերեփներ.
մանկական փչովի լոգարաններ. մանկական
լոգարանների հենարաններ. թեյի կապոցների
բռնիչներ. տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև չորանոցներ . խոհանոցային ցանցեր,
բացառթյամբ ﬕկրոալիքային վառարանների
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ կոս-
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ﬔտիկական նպատակների համար. կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների համար.
կսկս պատրաստել ոչ էլեկտրական սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի դեղնցի
զատիչներ. բազմակի օգտագործման սիլիկոնե
կափարիչներ սննդի համար. կենդանիներին
խնաﬔլ ձեռնոցներ. քերակներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի ձ խաշել կաթսաններ. անշաբյր յղի էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական դիֆզորներ, բացառթյամբ
հոտավետ եղեգների. անշաբյր յղերը
տարածել թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստել ձեռքի ﬔքենաներ. օգտագործված
խանձարրների դյլեր. ալյﬕնե փայլաթիթեղից ﬔկանգամյա տարաներ կենցաղային
նպատակների համար. խողովակիկներ սխտորի կեղևազրկման համար. ատաﬓամածկի
պարկճի ճզﬕչներ. գինի լցնել հարմարանք.
կերամաններ ընտանի կենդանիների համար.
ավտոմատ կերամաններ ընտանի կենդանիների համար. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական
տաքացցիչներ մոﬔրի համար. ամանեղեն
լվանալ լաթեր. հղկող ձեռնոցներ մաշկը մաքրել համար.
դաս 22. պարսինից ﬕջնապատեր (օդափոխվող). բրեզենտ. ժապավեններ խաղողի
վազերը կապել համար. փայտատաշեղ. փայտաբրդ. փայտաթեփ. կոպտաբրդ (խծծման նյթ). չմշակված ﬔտաքս. քողարկման
ցանցեր. թելքավոր մանածագործվածքային
հմք. ձկնորսական ցանցեր. ղտի բրդ.
կանեփի մանրաթելեր. վշաքոլք. կանեփաթելե փոկեր. ﬔտաքսի թափոններ խծծման
համար. կոկոսի թելք. բոժոժներ. ոչ ﬔտաղական ճոպաններ. պարաններ. պարաններ
մտրակների համար. պարանասանդղքներ.
չմշակված բամբակ. բամբակաքոլք. ձի մազ.
բմբլ (փետր). այդերկի աղվափետր.
ոչ ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և ոչ թղթե
կամ ստվարաթղթե խծծման նյթեր. ոչ
ռետինե, ոչ պլաստմասսայե և ոչ թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (խծծման,
ﬕջադրման) նյթեր. պարաններ, ճոպաններ,
առասաններ փաթեթվածքի համար. խծծման
բրդ. ճոպաններ, առասաններ, պարաններ.
թելքանյթերից ﬕջադիրներ նավերի համար.
կվարցային թափանցիկ ապակեթելք մանածագործվածքեղենի համար. թղթե պարան-
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ներ. թելեր ցանցերի համար. ﬔտաքսաքոլք.
բրդի քոլքեր. կապկպել ոչ ﬔտաղական
ﬕջոցներ խրձերի համար. ցանցաճոճ. խոտ
խծծման համար. ժապավեններ շերտավարագյրների համար. ջտ. կապոկ. օղապարաններ (թակարդներ). ցանցավոր գործվածքներ.
մշակված կամ չմշակված բրդ. գզած բրդ.
նրբ բրդեղեն. քրծեն. մոմաթել (ձյթաթել).
չմշակված վշ (տրորված). փետր անկողնային պարագաների լցման համար. հովանիներ
մանածագործական նյթերից. առագաստներ
(ճոպանասարք). զտել համար օգտագործվող բամբակ. բամբակ կահյքի խծծման
և պաստառապատման համար. խծծման
ծղոտ. փետր խծծման համար. կենդանիների մազածածկյթ. ռաﬕից (չինական եղինջ)
թելք. ռաֆիա (սաղարթավոր արմավեն
նրբաթել). պարկեր սորն նյթեր տեղափոխել և պահել համար. մանածագործական
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)փաթեթավորման համար. որոճի թելք. վրաններ. գեղմ.
ոչխարի բրդ. ծովային ջրիմռներ խծծման համար. տրանսպորտային ﬕջոցների
անչափս պատյաններ. մանածագործական
թելք. սիզալ. ոչ ﬔտաղական ժապավեններ
փաթաթել կամ կապկպել համար. կապկպել ոչ ﬔտաղական թելեր. ծղոտե հյսապատվածքներ 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. կապկպել ոչ ﬔտաղական թելեր գյղատնտեսական նպատակների համար. ածխածնային թելք
մանածագործական նպատակների համար.
քղեր բարձրացվող պատհանների համար.
քղեր նկարներ կախել համար. բամբակի
թափոններ խծծման համար. պարաններ
փաթեթավորման համար. պլաստմասսայե թելք
մանածագործթյան համար. մանածագործվածքային ապակեթելք. ցանցեր. բամբակի
աղվամազ. հովանիներ սինթետիկ նյթերից.
ավտոﬔքենաների տեղապտյտի ժամանակ
օգտագործվող ճոպաններ. փոստային պարկեր, պայսակներ. առագաստներ առագաս-
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տադահկների համար. ցանցավոր պարկեր
լվացքի համար. տոպրակներ դիակներ տեղափոխել համար. ցանցային կապատեղեր
փակվող ելանցքով, տոպրակացանցեր. ցանցաթակարդներ ձկնաբծարանների համար.
առագաստակտավ
առագաստանավերի
համար. արտաքին փակոցափեղկեր, գալարավարագյրներ մանածագործվածքից. ոչ
ﬔտաղական կալորդներ. ցանցեր կենդանիներին կերակրել համար. խոզաստև. փոշց
պաշտպանող ծածկոցներ. խանձարրների
պահպանման համար հատկ հարմարեցված
կտորի պայսակներ. բիվակ պարկեր` որպես
ապաստարան օգտագործել համար. կեղտոտ
լվացքի պարկեր.
դաս 23. թելեր. բամբակյա թելեր և մանվածքաթել. թելեր ասեղնագործթյան համար.
բրդե թելեր. կանեփի թելեր և մանվածքաթել.
թելեր և մանվածքաթել հնդկընկյզի թելքերից.
ﬔտաքսե թելեր և մանվածքաթել. բամբակե
մանվածք. կարի թելեր և մանվածքաթել. մանվածք. ջտե թելեր և մանվածքաթել. բրդե մանվածք. վշե թելեր և մանվածքաթել. թելեր և
մանվածքաթել արհեստական թելքերից. լցակարել համար թելեր և մանվածքաթել. ﬔտաքսե
մանվածք.
մանածագործվածքային
թելեր
ապակեթելքից. ռետինե մանածագործական
թելեր և մանվածքաթել. մանածագործական
ձգն թելեր և մանվածքաթել. մանածագործվածքային թելեր պլաստմասսայե նյթերից.
նրբ ﬔտաղաթել ասեղնագործթյան համար.
թավաթել (մանվածք).
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանմ կպչող
կպչն գործվածքներ. անգազանցիկ գործվածքներ օդապարիկների համար. կենդանիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահյքի
համար. լողանալ սպիտակեղեն (բացառթյամբ հագստի). բաններներ մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլյարդի
մահդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյթեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործթյան կամ ջլհակագործթյան համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշկեղենի տակդիրների համար. գործվածք-
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ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածքներ. անկողն ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վշե գործվածք). անկողն թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառթյամբ 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
գնազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ղեգորգերի (ղելաթերի) համար. աղվափետրից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագյրների կապեր մանածագործվածքից. ապակե սպասքը սրբել անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործթյան համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բմազե. մարﬕն լվանալ թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառթյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պարկագործվածք). պատյաններ կահյքի համար.
ﬔտաքսե գործվածքներ տպագրական շաբլոնների (ձևանմշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջթե գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. վշե գործվածքներ. անկողն սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառթյամբ թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն տնային տնտեսթյան համար. սրբիչներ մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածք
«մարաբ». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահյքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանածագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյթեր (գործվածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագյրներ. գործվածքներ ռաﬕի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական ﬔտաքսից. վարագյրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. երեսսրբիչներ մանածագործվածքից. ﬔտաքսե գործվածքներ. շղարշ.
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գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա (նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժե գործվածքներ. շղարշե վարագյրներ. զեֆիր (գործվածք).
չիթ. մանածագործվածքից ամանատակեր.
սեղանի մանածագործվածքից տակդիրներ.
մանածագործական ոչ գործվածքային նյթեր.
ներդրակներ քնապարկերի համար. մանածագործվածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրել
համար. պիտակներ մանածագործական նյթերից. մանածագործական երեսպատման
նյթեր պատերի համար. մանածագործական
գործվածքներ ապակեթելքից. մանածագործական նյթեր զտել համար. գրաﬔքենաների
ծածկոցներ մանածագործվածքից. գործվածքներ թավաթելից. պատյաններ բարձերի համար.
սպասքի տակ դրվող մանածագործվածքից
դրոցներ. վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի
բարձերի ծածկոցներ. նյթեր մանածագործվածքի համար. մանածագործական նյթեր
կահյք պաստառապատել համար. գործվածքից պատյաններ զգարանակոնքերի կափարիչների համար. ցնցղարանի վարագյրներ
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.
գործվածքից տակաշորեր, գործվածքից խանձարրներ մանկիկների համար. վերմակներ
տնային կենդանիների համար. քնապարկեր
նորածինների համար. ծրարներ նորածինների
համար. քնապարկեր. մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական մահճակալների բամպերներ (անկողնային սիպտակեղեն). մսլինի
գործվածք. բիվակ պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար պաշտպանիչ պատյաններ. զբոսախնջյքների պլեդներ.
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագստ ավտոմոբիլիստների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գլպաներ. գլպաների
կրկնակրնկներ. բերետներ. բլզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատակալներ. քղերով կիսակոշիկներ. հագստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
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(հագստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ (հագստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, պլովերներ. շրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագլպաներ. կապեր կարճագլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
ﬕջատակեր. շապիկներ (բլզներ). պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագստ. բոլորագլխարկներ. կոշկեղենի ﬔտաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագստ). հանովի օձիքներ. զգագլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահկների համար.
կոմբինեզոններ (հագստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քղերի սեղﬕրաններ (գրացիաներ). կոստյﬓեր. պատրաստի
հագստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագստ). փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագստ). պատրաստի աստառներ (հագստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրիկոտաժե հագստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բթսեր (ֆտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագստ). սեղﬕրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկմ է պարանոցը և սերը. մարմնամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագստ. զանգապաններ (տաք գլպաներ).
ջերսի (հագստ). շրջազգեստներ. նորածնի
օժիտ (հագստ). շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագստ). մֆտաներ
(հագստ). օրարի (եկեղեցական հագստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խյրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգղով
վերարկ (թիկնոցներ). մշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկներ. կրնկներ
կոշկեղենի համար. պատմճաններ (պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագստ). բաճկոններ
(հագստ). թղթե հագստ. քողեր (հագստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ-
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գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրնկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բթսերի համար. սպորտային բթսեր. գլխակապեր (հագստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագստ մարմնամարզթյան համար. հագստ արհեստական կաշվից. կաշվե հագստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյﬓեր. սարիներ. կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագստ). կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագստ). դիմակներ
քնել համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. ﬕնչև կոճերը հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյդոյի համազգեստ. մարﬓամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառթյամբ թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյթեր պարնակող հագստ. ասեղնագործ հագստ. կոշիկի
կրնկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ. լատեքսային հագստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագստ. գլխաշորեր. կպչն կրծկալներ. կարճ սռնապաններ.
դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար.
ասեղներ. ասեղներ կոշկակարթյան համար.
ասեղներ կարի համար. ասեղներ բրդի սանրագզիչ ﬔքենաների համար. ասեղներ կազմարարական աշխատանքների համար. կարկատանի
ասեղներ. ասեղներ թամբագործական աշխատանքների համար. հյսել շյղեր. ճարմանդներ հագստի համար. ջայլաﬕ փետրներ
(հագստի պարագաներ). կետի բեղից շերտիկներ իրանակալների համար. մազակապեր.
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դնովի մորքներ. սեղﬕչներ մազերի համար.
զարդարանքներ գլխարկների համար. գործված, հյսված կամ ոլորված իրեր հարդարման,
վերջնամշակման և զարդարման համար. տրեզ.
գնդեր կարկատել համար. կոճակներ. սևեռակ – ճարմանդներ. ապարանջան-բռնիչներ
հագստի թևքերը վեր բարձրացնել համար.
թևկապեր. ճարմանդներ տաբատակալների
համար. ﬔտաղազարդեր (հագստի պարագաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտիների համար. սպիտակեղենի թվային
կամ տառային դրոշﬓեր. կեռիկներ կոշիկների համար. քղեր կոշիկների համար. զարդեր կոշկեղենի համար. կոշիկների ﬔրակներ.
թավաթել (շքերիզային իրեր). դեկորատիվ իրեր
մազերի համար. ծամկալներ մազերը գանգրացնել համար. հերակալներ. ծամկալներ. ցանցեր
մազերի համար. դնովի մազեր. հյսեր մազերից. սպիտակեղենի թվային դրոշﬓեր. օձիքները կոշտացնող տարրեր. քղեր հագստի
համար. ճարմանդներ իրանակալների համար.
տփեր կարի պարագաների համար. մատնոցներ. կեռիկներ ասեղնագործթյան համար.
կեռիկներ (արդզարդի իրեր). կայծակ – ճարմանդներ. բարձիկներ գնդասեղների համար.
կեղծ եզրաշերտեր. ժաներիզներ (ասեղնագործ). մաքոքներ ձկնորսական ցանցերի պատրաստման համար. արհեստական ծաղիկներ.
ծոպեր. արհեստական մրգեր. հյսքի տեսքով
զարդարանքներ. ծոպեր (արդզարդի առարկաներ). զարդեր հագստի համար. արհեստական դրասանգներ. ժաբոներ (ժանյակավոր
իրեր). բրդե քղեր. շքերիզային իրեր. սպիտակեղենի տառային դրոշﬓեր. արդզարդի
ապրանքներ, բացառթյամբ թելերի. փայլազարդեր հագստի համար. դնովի բեղեր.
ﬔրակներ հագստի համար. թռչնների
փետրներ (հագստի պարագաներ). շքերիզային ժապավեններ. փայլակներ հագստի
համար. բարձիկներ ասեղների համար. կեղծաﬓեր. ատաﬓաձև ժանյակներ. տաքացնել ﬕջոցով կպչող (սոսնձվող) կարկատաններ
մանածագործական իրերի վերանորոգման
համար. փետրներ (հագստի պարագաներ).
փփլներ. բոլորածալեր կանացի հագստի
համար. վարդակապեր (շքերիզային ժապավեններ). ծալազարդեր. կայծակ - ճարմանդներ
պայսակների համար. ճարմանդներ կոշ-

230
230

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

կեղենի համար. արհեստական մազափնջեր.
մախաթներ, բզեր (դերձակային). ասեղնատփեր. ասեղնակալիչներ. արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով ասեղնագործված իրեր.
ձգն ժապավեններ. ժապավենաթելեր վերջնամշակման համար. ճարմանդներ (հագստի
պարագաներ).
կեռիկներ
իրանակալների
համար. պսակներ արհեստական ծաղիկներից.
գնդասեղներ, բացառթյամբ ոսկերչական
իրերի և բիժտերիայի. տարբերանշաններ,
ոչ ազնիվ ﬔտաղներից. տաքացնել ﬕջոցով
կպչող (սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական իրեր (արդզարդի ապրանքներ).
համարանշաններ սպորտային մրցﬓերի
մասնակիցների համար. կոճակ-խորհրդանշաններ. օղակապեր մազերի համար. գլխարկներ
մազերը ներկել համար. կպչկ - ճարմանդներ. շքանշանի ժապավեններ. սաբարձիկներ
հագստի համար. սեղﬕչներ հեծանվորդների
տաբատների համար. ժապավեններ վարագյրների համար. խոպոպաթղթեր. կեռիկներ
գորգերի համար. լնքներ, բացառթյամբ
ոսկերչական իրերի համար օգտագործվողների.
ասեղնագործական կամ բրդե թելերը փաթաթել համար կոճեր (բացի ﬔքենայի մասերից).
շինյոններ. մարդ մազեր. մազերը գանգրացնել էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ, բացի ձեռքի գործիքներից. ապլիկացիա
(արդզարդի առարկաներ). արհեստական
բյսեր, բացառթյամբ տոնածառերի. հավաքակազﬔր կարի համար. ﬕջատաբանական
գնդասեղներ. ասեղնագործական ասեղներ.
հռթներ (կախազարդեր),բացի թանկարժեք
իրերի, բանալիների օղակների կամ շղթաների
համար նախատեսվածներից. ասեղթելիչներ.
Սրբ Ծննդյան արհեստական դրասանգեր.
Սրբ Ծննդյան արհեստական դրասանգներ լյսերով. Սրբ Ծննդյան արհեստական պսակներ. Սրբ Ծննդյան արհեստական
պսակներ լյսերով. գլխարկի ժապավեններ.
մազերի ժապավեններ. ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապավենակապեր նվերները փաթեթավորել համար. արդզարդի ապրանքների
ժապավենակապեր. գլխարկների գնդասեղներ,
բացառթյամբ թանկարժեք իրերի. կպչն
ժապավեններ կրծքը բարձրացնել համար.
երկկողմանի կպչն ժապավեններ հագստի
համար.
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դաս 27. լոգարանի գորգիկներ. պատվածքներ հատակների համար. արհեստական
սիզամարգեր. մարﬓամարզական փռոցներ.
խսիրներ. պաստառներ. դռան առաջի ղեգորգեր ոտքերը մաքրել համար. եղեգից պատրաստված խսիրներ. գորգեր ավտոﬔքենաների
համար. գորգեր. սահելը խոչընդոտող գորգեր.
պատի ոչ մանածագործական պաստառներ.
լինօլեմ. հարթակներ գորգածածկյթների
համար. հատակի վինիլային պատվածքներ.
հյսված պարանից փսիաթներ դահկային
լեռնալանջերի համար. մանածագործական
պաստառներ. հատակի հրակայն գորգեր
բխար և խորովածի մանղալների համար.
գորգեր յոգայով զբաղվել համար. տատաﬕ
ղեգորգեր. պատի մանածագործական երեսպատվածքներ.
դաս 28. խցիկներ խաղագնդակների
համար. ձկնորսթյան արհեստական խայծեր.
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների
համար. օղակներով խաղեր. Նոր տարվա
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ նետաձգթյան համար. պարագաներ աղեղից արձակել համար. դահկների եզրակներ. ճոճեր.
գնդակներ խաղերի համար. տոնահանդեսների
փչիկներ. բիլյարդի սեղանների կողեզրերի
պահպանակներ. ճոճաձիեր (խաղալիքներ).
ձեռնոցներ հարվածով նետել համար (խաղի
պարագաներ). ծծակներով շշեր տիկնիկների
համար. հեծանվային վարժասարքեր. բիլյարդի
խաղագնդեր. կավիճ բիլյարդի խաղաձողերի
(կիյերի) համար. հարմարանքներ բիլյարդ
խաղալիս չափանշել համար. խաղափայտեր.
փոքր գնդակներ խաղերի համար. խաղալիքներ. կառցել խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ բոբսլեյի համար. Սրբ
ծննդյան հրթիռներ (երեկյթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմշկներով. մոմակալներ Նոր տարվա տոնածառերի
համար. խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորմներ բոլինգի համար. բռնցքամարտի ձեռնոցներ.
կենդանիների
աղիքներից
լարեր
ձեռնաթիակների
(ռակետների)
համար.
մականներ. ձկնորսական կարթեր. օդապարկներ. կարժառներ օդապարկների համար,
հարմարանքներ օդապարկների պարանները
փաթաթել համար. թիրախներ. զանգակներ
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Նոր տարվա եղևնիների համար. խաղահաշվի
նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար. խաղային
կոնստրկտորներ. լարեր ձեռնաթիակների
(ռակետների) համար. սպորտային մարզասարքեր. ժային մարզասարքեր. մանր` գեղեցիկ
իրեր երեկյթների համար (շադրթյան
նշաններ).
վահանակներ
(սպորտային
ապրանքներ). պայսակներ կրիկետի համար.
հոկեյի մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր.
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպորտային
սկավառակներ. դոﬕնո (խաղ). շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկ տախտակներ.
խաղալիք ատրճանակներ. անվակներ հեծանվամարզասարքերի
համար.
ձկնորսական
կոթավոր ռկաններ. անիﬖերով կամ առանց
անիﬖերի պայսակներ գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր խաղարկﬓերի համար.
սպորտային ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահկակապեր. տեգեր. ձկնորսական լողաններ.
սեղանի ֆտբոլ. սպորտային որսատեգային
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար.
տարողթյններ, բաժակներ խաղազառերի
համար. սպորտային սարքեր ծանր ատլետիկայմ մարզվել համար. ձկնորսական կեռիկներ.
չխչխկաններ (խաղալիքներ). Տնային խաղեր.
խաղեր. ցցադրավահանակներ թռչող թիրախների վրա կրակել համար. ձեռնաթիակներ
(ռակետներ). խայծեր որսորդթյան կամ
ձկնորսթյան համար. ձկնորսական սարքեր.
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային դիմակներ.
տրանսպորտային
նմշների
փոքրամասշտաբ
մոդելներ.
ձկնորսական
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական
ձյն Նոր տարվա եղևնիների համար. նետել
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր չմշկներ. չմշկներ. փոկի կաշի (դահկների հենամակերևյթների համար). կավե աղաﬖիներ
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. տիկնիկների հագստ. տիկնիկների սենյակներ.
սարքեր աճպարարթյան ցցադրման համար.
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ դահկների հենամակերևյթների համար. դահկներ.
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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, բացառթյամբ լամպերի, մոﬔրի և հրշակեղենի.
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.
սսերամարտի
զենքեր.
սսերամարտի
դիմակներ. սսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. լեռնագնացական սափոկեր.
արﬓկակալներ (սպորտային ապրանքներ).
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). շարժական մասերով խաղալիքներ. պարապլաններ. պաշտպանիչ ﬕջադիրներ (սպորտային
հանդերձանքի տարրեր). անվավոր տախտակներ սահել համար. տոբոգաններ (խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ (սպորտային
պարագաներ). թավ շե արջկներ. ջրային
դահկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. խայծին դիպչել, վերցնել ազդանշանիչներ (ձկնորսական
պարագաներ). խայծը բռնել տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի խաղեր. տոնավաճառային կարսելներ. թռչող սկավառակներ
(խաղալիքներ). պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. թավ շյա խաղալիքներ. հարմարանքներ
օճառի պղպջակներ բաց թողնել համար
(խաղալիքներ). տրանսպորտային ﬕջոցներ
(խաղալիքներ). մականամարզթյան մահակներ. թիթեռնացանցեր. պատյաններ հատկ
նախագծված դահկների համար. փոկեր առագաստով տախտակների համար. գլխկոտրկներ՝ կազմված պատկերներ կազմող
տարրերի հավաքածից (փազլներ). կայﬔր
առագաստով տախտակների համար. ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ), ներկագնդակով խաղի համար զենք (սպորտային
պարագաներ).
ներկագնդակներով
խաղի
գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի փամփշտներ) (սպորտային ապրանքներ). փոկեր
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սերֆինգի տախտակների համար. սարքեր
թենիսի գնդակներ նետել համար. ﬔկնարկի
բլոկներ սպորտի համար. գնդեր ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետիկայով պարապողների համար (սպորտային ապրանքներ).
բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը դնել համար (գոլֆի
պարագաներ).
հրապրաշվիկներ
որսի
համար. ռլետկաների (պտտախաղերի)
անիﬖեր. ﬕասահկավոր անվավոր չմշկներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. ռադիոկառավարվող
խաղալիք
ﬔքենաներ.
մարզիկների կողﬕց օգտագործվող բևեկնախեժ. ձյնամճակներ. պարսատիկներ (սպորտային
ապրանքներ).
կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. էլեկտրոնային
թիրախներ.
հոտավետ
խայծեր
որսորդթյան և ձկնորսթյան համար. կամֆլյաժային էկրաններ (սպորտային ապրանքներ).
սպորտային ձգող կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). սնոբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ (խաղալիքներ).
պաչինկոներ. ժմար (լեռնագնացական հանդերձանք ). խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. սլոտ-ﬔքենաներ (խաղային
ավտոմատներ). տոնական թղթե գլխարկներ.
պահող տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող,
քերվող շերտով վիճակահանթյան տոմսեր,
սքրեչ-քարտեր վիճակահանթյան համար.
փափկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ
(բատտներ). ձողեր ցատկել համար. թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի բաճկոնակներ.
ավտոմատներ
տեսախաղերի
համար. հեղկաբյրեղային էկրաններով դյրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների
կառավարման վահանակներ. մոդելներ (խաղալիքներ),
մանրակերտներ
(խաղալիքներ).
խաղալիք պատկերաքանդակներ. ﬔքենաներ
գնդակներ նետել համար. մարﬓամարզական մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ).
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավարման
վահանակներ.
պայսակ-սայլակներ
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարել տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի հոլակներ և
կայնարարներ. խաղաղեկեր տեսախաղերի
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համար. խաղային կոնսոլների էկրանների
պաշտպանիչ ժապավեններ. դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. խաղագնդակների օդամղման պոմպերի ասեղներ. պոմպեր
հատկ հարմարեցված խաղագնդակների
համար. մանկիկների ֆիզիկական զարգացման
համար նախատեսված գորգեր. թավ շյա խաղալիքներ հարմար ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք
հեծանիﬖեր մանկների համար. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի
լողաններ լողավազանմ լողալ համար.
գեղարվեստական մարﬓամարզթյան ժապավեններ. շրխկաններ երեկյթների համար.
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար.
խաղալիք խմորազանգված. շարժական խաղեր
և խաղալիքներ, որոնք ներառմ են հեռահաղորդակցթյան գործառյթներ. բﬔրանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի համար.
գոտկատեղի համար վարժթյնների գոտիներ. լողաթևեր ջրասզման համար. թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալ համար. փչովի
խաղալիքներ լողավազանների համար. անվավոր դահկներ. դահկային փայտեր. փայտեր
անվավոր դահկների համար. յոգայի ճոճեր.
խաղային վրաններ. տեսախաղերի կցրդներ.
տեսախաղերի ձեռքի կցրդներ. խաղատնակներ երեխաների համար. պաշտպանիչ ամորձակալներ սպորտի համար. պիտակներ գոլֆի
պայսակների համար. սահնակներ սկելետոնի
համար. պատյաններ հատկ նախագծված
սերֆինգի տախտակների համար. հակասթրես
խաղալիքներ.
դաս 29. սննդային սպիտակցներ. ջրիմռների սննդային լծամզքներ (էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրկներ (անչոս). գետնընկյզի յղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յղ. կոկոսի յղ
(կարագ). սերցքային կրեմ. ձվի սպիտակց.
արյնախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադրթյններ արգանակ պատրաստել համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթ կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկյզներ. կանճրակի սննդային յղ.
արգանակի խտածոներ. մրաբաներ. սառեցրած մրգեր. ապրներ. չաﬕչ. թթ դրած մանր
վարնգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. սննդային յղ. սերցք
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(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. խրմա. կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան սկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. պտղաﬕս. ﬕս. անկենդան ձկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսաﬕս.
կոճապղպեղի մրաբա. պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյթեր
սննդային ճարպեր պատրաստել համար. յղային խառնրդներ բտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. եգիպտացորենի սննդային յղ. սննդային
յղ արմավեն կորիզից. քնջթի սննդային
յղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապխտ. ձվի դեղնց. յոգրտ.
բանջարեղենի ապրներ. բանջարեղենի հյթեր սննդ պատրաստել համար. մսային լծամզքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կﬕս.
կաթի գերակշռթյամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճկ. կաթնամթերք. լանգստներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրսային ջեմ. սննդային
ոսկրածծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկենդան ﬕդիաներ. արմավեն սննդային յղ.
մշակված ընկյզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտղ. զեյթնի սննդային յղ.
սննդային ոսկրայղ. պեկտիններ խոհարարական նպատակների համար. մանրաթթ.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
ﬕս. բաղադրթյններ ապրներ պատրաստել համար. տոմատի խյս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձկ. անկենդան սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր. անկենդան թյննոս. տոմատի հյթ
սննդ պատրաստել համար. արևածաղկի
սննդային յղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նշ. մշակված
գետնընկյզ. պահածոյացված սնկեր. կոկոսի յղ. կոկոսի հեղկ սննդային յղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխնջներ. սպիրտի ﬔջ պահածոյացված
մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա-
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փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձկ. պահածոյացված ﬕս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխնջի
ձվեր. տոֆ (սոյայի շոռ). հարած սերցք. խոզի
ﬕս. տելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ.
ձկան ալյր սննդի ﬔջ օգտագործել համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձկ. անկենդան
հոլոտրիներ (ծովային վարնգ). սննդի ﬔջ
օգտագործվող շերաﬕ որդի թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի ﬔջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյս. լոռամրգի մրգանյշ. թահինի.
հմս. պահածոյացված ծովային ջրիմռներ.
թեթև նախտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերﬔր. ձկան մսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված սերﬔր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարնակթյամբ
կաթ. կտավատի սննդային յղ. ցածր կալորիականթյամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթնային ֆերﬔնտներ խոհարարական նպատակների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորմով եռացրած կաթ. թթվեցրած կաթ. տոմատի մածկ.
դդﬕկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկյզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բլգոգի.
շաքարապատված ընկյզներ. բրավետացված ընկյզներ. մշակված պնդկ. պահածոյացված հատապտղներ. գակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյթ խոհարարական նպատակների համար. սառեցմով
չորացրած ﬕս. վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերցքներ. սառեցմով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային յղ.
տելի մրջյնների թրթրներ, պատրաստված. տելի անկենդան ﬕջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկյզի հիմքով հացին
քսվող սննդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.

234
234

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նշի կաթ. գետնընկյզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկյզի կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային մածկ. յբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆի բլիթներ. թաժին [մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակր]. տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատյ. բադի կոնֆիներ.
անդյետ. սպիտակ պդինգ. կասլե. շկրտ. քերած կարտոֆիլից յղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարեղենային խտածոներ սննդ պատրաստել
համար. մրգային խտածոներ սննդ պատրաստել համար. հացին քսվող սննդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. չորացրած տելի ծաղիկներ.
բյրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթ դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմռներ (հաﬔմնք). մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրշակեղեն Նոր տարվա տոնածառերը զարդարել համար. ոչ բժիչ թրﬔր.
սրճային բրավետարարներ. անշաբյր
պատրաստկներ սննդի համար. հաﬔմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածոյացնել համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահնց բլկիներ. կակաո. սրճ. սրճի հմք. սրճի բսական փոխարինիչներ. հրշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի թփ. կարաﬔլներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. ﬔխակ (ամոքանք). հաﬔմնքներ. շաքարով հրշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբդի. կայնարարներ հարած սերցքի
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համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյթ), բացառթյամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքմ. բնական քաղցրացնող նյթեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բրավետ պղպեղ.
սննդային ալյր. բակլայի ալյր. եգիպտացորենի ալյր. մանանեխի փոշի. գար
ալյր. սոյայի ալյր. ցորենի ալյր. ալյրից
պատրաստված տելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրշակեղեն). պետիֆրներ (հրշակներ). շաքար.
բրավետարարներ հրշակեղենի համար
(բացառթյամբ եթերային յղերի). փոշի հրշակեղենի համար. քաղցր ամոքահնց խմոր
հրշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյթեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառյց. սառյց
սառեցման համար. գլյկոզա խոհարարական նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակցային նյթ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչպ (սոս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյթեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի օշարակ. անանխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. ﬔղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկյզ. արիշտա. կտապներ.
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ (հրշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրշակեղեն).
չոր թխվածքաբլիթ. բլկիներ. պատիճավոր
պղպեղ (հաﬔմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյր. պդինգ (քաղցրակտապ). պրալինե. ռավիոլի. մատտակի
կոնֆետներ (հրշակեղեն). բրինձ. զաֆրան
(քրքմ) (հաﬔմանք). սագո. սոսներ (հաﬔմնքներ). նեխրի աղ. սպիտակաձավար.
սորբեթ (սառեցված աղանդեր). սպագետի.
տապիոկա. տապիոկայի ալյր. տարտեր (մրգա
- բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի
բրավետարարներ խոհարարական նպատակների համար. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերﬕշել. կլեբյակա մսով (կերակր).
պաշտետով կարկանդակներ. տնային պայմաններմ ﬕսը փափկացնող մթերքներ. սննդա-
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յին սառյց. պաղպաղակ պատրաստել փոշի.
հրշակեղեն նշի հիմքով. հրշակեղեն գետնընկյզի հիմքով. բրավետարարներ սննդի
համար, բացառթյամբ եթերային յղերի.
բրավետարարներ ըմպելիքների համար,
բացառթյամբ եթերային յղերի. մանրացված
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. վարսակաձավար. մատտակի ձողիկներ (հրշակեղեն).
գարեջրի քացախ. սրճի հիմքով ըմպելիքներ.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով
ըմպելիքներ. սրճի փոխարինիչներ. բյրեղացված նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). չո-չո (հաﬔմնք).
կսկս. ածիկի լծամզք (էքստրակտ)
սննդի համար. ածիկ սննդի ﬔջ օգտագործել համար. ակնամոմ. ռելիշ (հաﬔմնք). ﬔղվամոր կաթ. ծովի ջր սննդ պատրաստել
համար. սշի. տոմատի սոս. մայոնեզ. աղի
բլիթներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրշակային). մյսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի
սոս. սառեցրած յոգրտ (սննդային սառյց).
չատնի (հաﬔմնք). գարնանային ռլետ.
տակոս. տորտիլաներ. սառյցով թեյ. թեյի
հիմքով ըմպելիքներ. հաﬔմնքներ աղցանների համար. թավալել պաքսիմատ. թաբլե.
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. ﬕսո.
սոյայի խյս (հաﬔմնք). հացահատիկների
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա.
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի.
կերակրի սոդա (նատրիﬕ բիկարբոնատ
սննդի համար). պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր (հաﬔմնքներ). արիշտայի
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահնց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մսեր. աղանդերային մսեր (հրշակեղեն).
մրգային խյսեր (սոսներ). մարինադներ.
չիզբրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրթյններ խոզապխտը ջնարակել համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի ﬔջ օգտագործել համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարնակթյամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար . գլյտենային հավելյթներ խոհարարական նպատակների համար. սոսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե-
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ն շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելﬔններ. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկյզներ. բրնձի պդինգ (քաղցրակտապ). ընկյզի ալյր. մանրացրած սխտոր (հաﬔմնք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռաﬔն. բարկահամ բլիթներ. խառնրդներ բարկահամ բլիթի համար. բրիտո.
ջրիմռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. տելի թղթ. տելի բրնձե թղթ. հացին
քսվող սննդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սննդ ընկյզ պարնակող շոկոլադի հիմքով.
ալյրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցմով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցմով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիﬓական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնրդով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառյցի
խորանարդիկներ. մշակված սերﬓահատիկներ որպես հաﬔմնք օգտագործել համար.
քնջթի սերﬓահատիկներ (հաﬔմնք). թթ
դրած բանջարեղեն սր հաﬔմնքով (պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղր. մշակված հնդկացորեն . հնդկացորենի ալյր. լոռամրգի սոս
[հաﬔմնքներ]. խնձորի սոս [հաﬔմնքներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ. մրգային հրշակեղեն. բրնձի կրեկերներ
. կիմչի յղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ
քաղցրացրած կարﬕր լոբով. շնչառթյնը
թարմացնող անանխի կոնֆետներ. շնչառթյնը թարմացնող ծամոններ. արիշտա դոն.
արիշտա սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (հաﬔմնք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ.
կրասաններ. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմռով թեյ.
կրեմ բրյլե. պաքսիմատային խառնրդներ.
տելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարններ.
սրճի լցված պարկճներ. նարնջի ծաղկաջր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա-
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յին սառյցներ. նգա. հարիսա (հաﬔմնք).
կոճապղպեղի մածկ (հաﬔմնք). թեյի ըմպելիքներ կաթով.
դաս 31. չմշակված ցիտրսային պտղներ. սննդային և կերային չմշակված ջրիմռներ. չմշակված ընկյզներ (պտղներ).
գազանանոցմ պահվող կենդանիներ. կենդանի անասններ. անասնակեր. ծառեր. Նոր
տարվա տոնածառեր. ծառերի բներ. թփտներ. վարսակ. թարմ հատապտղներ. աղ
անասնների համար. թարմ ճակնդեղ. հացահատիկի թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի
տաշեղ
փայտազանգված
պատրաստել
համար. կեղևով փայտանյթ. կակաոյի չմշակված հատիկներ. շաքարեղեգ. սպիտակ ակացիայի պտղներ (եղ ջերապտղ) (կեղծ ակացիա
(հմք)). հացազգիների անմշակ հատիկներ.
թարմ սնկեր. սնկամարﬕն. քսպ. չմշակված շագանակներ. կիր անասնակերի համար.
եղերդի կոճղարմատներ. թարմ ճարճատկ.
գալետներ շների համար. չմշակված կիտրոններ. կոկոսի ընկյզի կեղև. կոկոսյան ընկյզ.
կերեր թռչնների համար. կանճրակի քսպ
անասնների համար. թարմ վարնգ. գայլկի կոներ. թեփից խառնակեր անասնների
համար. կոպրա. կենդանի խեցեմորթներ. թարմ
բանջարեղեն. թարմ դդﬓեր. պսակներ թարմ
ծաղիկներից. թխսաﬔքենայի ձվեր. ցանկածածկ. օղեթորման ﬓացորդներ (անասնակեր).
դիրտ. ցեղական անասն. կենդանիներին
բտել պատրաստկներ. բրնձի ալյր անասնակերի համար. չմշակված բակլա. բնական
ծաղիկներ. դեկորատիվ նպատակներով չորացրած ծաղիկներ. բյսերի ծաղկափոշի (հմք).
չոր խոտ. կազդրիչ կերեր կենդանիների
համար. խար. ցորեն. թարմ մրգեր. բնական
ճիմահող. գիհ հատապտղներ. ծիլեր բսաբանական նպատակների համար. հացահատիկ
(հացաբյսեր). հացահատիկային կերաբյսեր
կենդանիների համար. սերﬔր տնկել համար.
ձավարեղեն ընտանի թռչնների համար. բարկահամ թարմ խոտեր. բյսեր. սածիլներ. գայլկ. կոլա ընկյզներ. թարմ սալաթ-կաթնկ.
թարմ ոսպ. կերային խմորիչներ. խցանակեղև.
կտավատի ալյր (խար). փռոցներ կենդանիների համար. տորֆ կենդանիների փռոցների համար. եգիպտացորեն. եգիպտացորենի
քսպ անասնների համար. ածիկ գարեջրա-
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գործթյան և օղեթորման համար. մրգային
քսպ. թարմ պնդկ. ալյր անասնակերի
համար. ձկնկիթ. շերաﬕ որդերի ձվեր. ծաղիկների սոխկներ. թարմ սոխ. ձիթապտղ (զեյթն) չմշակված. թարմ նարինջներ. գարի.
եղինջ. սիպեի ոսկոր թռչնների համար. ծղոտ
փռոցների համար. ծղոտ (անասնակեր). արմավենի (արմավեն տերևներ). արմավենիներ.
թեփից լափ անասնների համար. կենդանի
ձկ. խաղողի վազեր. սոճ կոներ. պատիճավոր տաքդեղ (բյս). չորացրած բյսեր դեկորատիվ նպատակների համար. թարմ պրաս.
չմշակված սիսեռ. թարմ կարտոֆիլ. պատրաստկներ ընտանի թռչնների ձվատվթյնը
բարձրացնել համար. կերեր մսրքի կենդանիներին կերակրել համար. արմատապտղներ կերային. թարմ խաղող. չմշակված
խավարծիլ. վարդի թփեր. տարեկան. շերաﬕ
որդեր. տելի չմշակված քնջթ. թարմ գետնասնկեր. գինեթորման ﬓացորդներ. կենդանի
ընտանի թռչն. ալգառոբիլա (կենդանիների
կեր). նշ (պտղներ). թարմ գետնընկյզ.
գետնընկյզի ալյր անասնակերի համար.
գետնընկյզի կերային քսպ կենդանիների
համար. հացաբյսերի մշակման արգասիքներ անասնակերի համար. շաքարեղեգի մզք
(հմք). կենդանի խայծ ձկնորսթյան համար.
կենդանի խեցգետիններ. խեցգետնանմաններ (կենդանի). կենդանի օմարներ. կենդանի
ﬕդիաներ. կենդանի ոստրեներ. կերեր սենյակային կենդանիների համար. չմշակված կեղ.
կենդանի լանգստներ. որոճվածք կենդանիների համար. ըմպելիքներ սենյակային կենդանիների համար. ձկան ալյր կենդանիների
կերի համար. չմշակված բրինձ. կենդանի հոլոտրիներ (ծովային վարնգ). ավազապատ
թղթ սենյակային կենդանիների փռոցների
համար. բրավետացված ավազ սենյակային
կենդանիների փռոցների համար. հալվե վերայի բյսեր. թարմ սպանախ. կտավատի սերﬔր
կենդանիների կերի համար. ալյր կտավատի
սերﬔրից անասնակերի համար. ցորենի ծիլեր
կենդանիների կերի համար. թարմ արտիճկ.
կենդանի ծովատառեխ. կենդանի սաղմոն. կենդանի սարդինաներ. կենդանի թյննոս. թարմ
սխտոր. թարմ դդﬕկներ. կտավատի չմշակված սերﬔր սննդի համար. չմշակված մրգերից
կոմպոզիցիա. կենդանի անձրկներ. տելի
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կենդանի ﬕջատներ. չմշակված քաղցր եգիպտացորենի կողրեր (մաքրած կամ չմաքրած).
չմշակված կինոա. չմշակված հնդկացորեն.
գետածածան կոի, կենդանի. կենդանի կակղամորթներ. սառեցմով չորացրած խայծեր
ձկնորսթյան համար. տելի թարմ ծաղիկներ.
թարմ կոճապղպեղ. սոյայի թարմ հատիկներ.
կանեփի բյս. չմշակված կանեփ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լծամզքներ (էքստրակտներ). գարեջր. կոճապղպեղի գարեջր. ածիկի գարեջր. գարեջրի
քաղց. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրթյններ ըմպելիքներ
պատրաստել համար. ոչ ալկոհոլային բնահյթեր ըմպելիքներ պատրաստել համար.
մրգահյթեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրթյններ գազավորված ջր արտադրել համար.
լիթիմաջր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջր. սեղանի ջրեր. քաղցներ.
լիմոնադներ. գայլկի լծամզքներ (էքստրակտներ) գարեջր պատրաստել համար.
բանջարեղենի հյթեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղց. խաղողի չխմորված քաղց. օրշադ. սոդայաջր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյթ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստել
համար. գազավորված ջր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյթ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ ﬔղրի հիմքով. սմզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառնրդների 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. սրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գար
գինի (գարեջր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-

07/1

№ 1

ներ. շենդի.
դաս 33. անանխի թրմօղի. սպիրտային մրգային լծամզքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման ﬕջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյրասո. դիժեստիﬖեր (լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. ﬔղրային ըմպելիք (ﬔղրասպիրտ, ﬔղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյթեր (էսենցիաներ). սպիրտային լծամզքներ. ալկոհոլային
խﬕչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարնակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խﬕչքներ.
դաս 34. լցկիներ. սիգարների և սիգարետների համար մշտկների սաթե ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ.
սիգարետների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր
սիգարետների համար. վառիչներ ծխողների
համար. գազի բալոններ վառիչների համար.
ծխամորճեր. ծխախոտաթղթերի գրքյկներ.
կլանող թղթ ծխամորճերի համար. ծաﬔլ
ծխախոտ. սիգարներ. սիգարակտրիչ ﬔքենաներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների համար.
մշտկներ սիգարների համար. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարնակող սիգարետներ, ոչ
բժական նպատակների համար. սիգարետներ, ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթել
համար. մշտկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մշտկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրել հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխել
խոտաբյսեր*. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար. քթախոտ. ծխախոտատփեր. լցկ
տփեր. մոխրամաններ ծխողների համար.
թքամաններ ծխախոտի համար. խոնավարարներով տփեր սիգարների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղկ լծյթներ
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխող-

238
238

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

ների համար բերանի ցողացիրներ. ծխախոտի
բրավետարարներ, բացի եթերային յղերից.
էլեկտրոնային սիգարետների բրավետարարներ, բացի եթերային յղերից. սիգարետների
վառիչների համար հարմարեցված պատրյգներ. Նարգիլեներ.
դաս 35. օգնթյն գործարարթյան
կառավարման հարցերմ. տվյալներ գործարարական գործառնթյնների մասին. հայտարարթյնների
փակցնմ.
ներմծման-արտահանման գործակալթյնների ծառայթյններ. առևտրային տեղեկատվթյան
գործակալթյնների
ծառայթյններ. ինքնարժեքի վերլծթյն.
գովազդային նյթերի տարածմ. լսապատճենահանման ծառայթյններ. աշխատանքի
վարձել գործակալթյնների ծառայթյններ. գրասենյակային սարքերի և ապարատների վարձյթ. հաշվապահական գրքերի
վարմ. հաշվետվթյնների կազմմ հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային ադիտ. խորհրդատվթյն
գործարարթյան
կազմակերպման և կառավարման հարցերով.
խորհրդատվթյն աշխատակիցների անձնակազմը կառավարել հարցերով. խորհրդատվթյն
գործարարթյան
կառավարման
հարցերով. ﬔքենագրման ծառայթյններ.
ապրանքների ցցադրմ. գովազդային նյթերի առաքմ. օգնթյն առևտրային կամ
արդյնաբերական
ձեռնարկթյնների
կառավարման հարցերմ. փաստաթղթերի
վերարտադրմ. գովազդային նյթերի նորացմ. նմշների տարածմ. գործարարթյան
արդյնավետթյան փորձաքննական ծառայթյններ. աճրդային վաճառք. շկայի
սﬓասիրթյն. առևտրային գործնեթյան գնահատմ. հետազոտթյններ գործարարթյան
ասպարեզմ.
գովազդային
նյթերի վարձյթ. խորհրդատվթյն գործարարթյան
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակմ.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյնկտրային
(իրավիճակի, իրադրթյան) հետազոտթյններ. ծառայթյններ հասարակական հարաբերթյնների բնագավառմ. սղագրական
ծառայթյններ. հեռստագովազդ. հաղորդագրթյնների գրառմ (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցցափեղկերի ձևավորմ.
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գովազդային գործակալթյնների ծառայթյններ. գործարարթյան կառավարման
խորհրդատվական ծառայթյններ. մանեկենների ծառայթյններ ապրանքները գովազդել կամ խրախսել համար. շկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտթյններ. տվյալների ավտոմատացված հիﬓապաշարների
վարմ. մասնագիտական խորհրդատվթյն
գործարարթյան ասպարեզմ. տնտեսական
կանխատեսմ. ցցահանդեսների կազմակերպմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
գործնական
տեղեկատվթյան
տրամադրմ. հասարակական կարծիքի հետազոտմ. վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստմ. աշխատակիցների հաստիքների
համալրմ. ձեռնարկթյնները տեղափոխել հետ կապված վարչական ծառայթյններ.
տարածքների վարձակալմ գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի օժանդակթյն երրորդ
անձանց համար. քարտղարական ծառայթյններ. հարկային հայտարարագրերի կազմմ. հեռախոսազանգերին պատասխանել
ծառայթյններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակմ. լրագրերի բաժանորդագրթյան կազմակերպմ երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյրանոցային գործնեթյան կառավարմ. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարմ. տեղեկատվթյան հավաքմ տվյալների համակարգչային
հիﬓապաշարներմ.
տեղեկատվթյան կանոնակարգմ տվյալների
համակարգչային հիﬓապաշարներմ. առևտրական տոնավաճառների կազմակերպմ. լսապատճենահանող սարքավորման վարձյթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցմ.
մատակարարման
ծառայթյններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնմ և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովմ). տեղեկատվթյան որոնմ համակարգչային ֆայլերմ երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձյթ զանգվածային տեղեկատվթյան բոլոր ﬕջոցներմ.
մամլի տեսթյն. առևտրի ավտոմատների
վարձյթ.
հոգեբանական
տեստավորմ
աշխատողներ ընտրելիս. գների հաﬔմատման
ծառայթյններ. մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցցադրմ բոլոր լրատվաﬕջոցներով. սպառողներին առևտրային
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տեղեկատվթյան և խորհրդների տրամադրմ ապրանքների և ծառայթյնների ընտրթյան
հարցմ.
հեռահաղորդակցական
ծառայթյնների բաժանորդագրմ երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակման գործընթացների կառավարմ. ապրանքների և ծառայթյնների լիցենզիաների
առևտրային (կոﬔրցիոն) կառավարմ երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառի ծառայթյններ (առևտրային (կոﬔրցիոն) օգնթյն).
հաշիﬖերի ապրանքագրերի տրամադրմ.
գովազդային տեքստերի խմբագրմ. վիճակագրական տվյալների հավաքմ և տրամադրմ.
գովազդի
մանրակերտմ.
երաշխավորների որոնմ. նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլﬔրի արտադրթյն. մարզիկների գործնեթյան կառավարմ.
մարքեթինգ
(շկայավարմ).
հեռստամարքեթինգի
ծառայթյններ.
դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ պատրաստկների և բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցցադրափեղկերի (ստենդների) վարձյթ.
գործարար և առևտրային հարաբերթյնների
ոլորտներմ տեղեկատվթյան տրամադրմ.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացմ. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացմ. գովազդային ծառայթյններ «վճարել ﬔկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային ﬕջնորդային ծառայթյններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործնեթյան կառավարմ. առևտրային գործարքների համաձայնեցմ և կնքմ երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիﬓապաշարներմ տվյալների նորացմ և պահմ.
շինարարական նախագծերի համար առևտրային (կոﬔրցիոն) նախագծերի կառավարմ.
գործարար տեղեկատվթյան տրամադրմ
վեբ-կայքերի ﬕջոցով. ապրանքներ և ծառայթյններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրմ. գովազդային հասկացթյնների մշակմ. արտաքին
վարչական կառավարմ ընկերթյնների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկայացնել ծառայթյններ. ծախսերը փոխհատցող ծրագրերի առևտրային (կոﬔրցիոն)
կառավարմ երրորդ անձանց համար. գովազ-
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դային վահանակների վարձյթ. կենսագրական տվյալների գրմ այլ անձանց համար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրմ. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավարմ. հանդիպﬓերի պլանավորման ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
հանդիպﬓերի մասին հիշեցնել ծառայթյններ (գրասենյակային գործառյթներ).
սպառողների հավատարմթյան ծրագրերի
կառավարմ. գովազդային սցենարների տեքստերի կազմմ. տվյալների և գրավոր հաղորդագրթյնների
գրանցմ.
գրանցամատյանների տեղեկատվթյան թարմացմ և պահմ. տեղեկատվական ցանկի
կազմմ առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք նեցող
ձեռնարկատերերի ընտրթյան հարցմ ﬕջնորդական բիզնես-ծառայթյններ. հեռստախանթների ծրագրերի արտադրթյն.
հասարակթյան հետ հաղորդակցման ռազմավարթյան վերաբերյալ խորհրդատվթյն.
խորհրդատվթյն գովազդային հաղորդակցթյան ռազմավարթյան վերաբերյալ. գործարար
պայմանագրերի
համաձայնեցմ
երրորդ անձանց համար. սպորտային ﬕջոցառﬓերի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայթյնների
խթանմ.
մրցակցային
հետախզական ծառայթյններ. շկայի
հետախզական ծառայթյններ. ֆինանսական ադիտ. թվային երաժշտթյան ներբեռնման
համար
մանրածախ
առցանց
ծառայթյններ. հնչյնային ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ առցանց ծառայթյններ.
նախապես
գրառված
երաժշտթյան և ֆիլﬔրի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայթյններ. դեղագործական, անասնաբժական և հիգիենիկ
պատրաստկների և բժշկական պարագաների
ﬔծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանցման ծառայթյններ. թիրախային մարքեթինգ
(շկայավարմ). գործարարթյան ժամանակավոր կառավարմ. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների ﬕջոցով արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժանդակթյն մրցյթի հայտերի վերաբերյալ.
մարքեթինգ
(շկայավարմ)
ծրագրային
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ապահովման հրապարակման շրջանակներմ.
լրատվաﬕջոցների հետ կապերի ծառայթյններ. կորպորատիվ հաղորդակցթյան ծառայթյններ. գրասենյակային սարքավորﬓերի
վարձյթ համատեղ աշխատանքային պայմաններմ. առևտրային լոբբիստական ծառայթյններ.
օգտագործողների
կարծիքների
տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով.
հեռախոսային
կոմտատորի ծառայթյններ. հացամթերքին վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայթյններ.
սպառողի
պրոֆիլավորմ
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակներով. վարչական ծառայթյններ բժշկական
ղղորդման համար. բոլոր վերը նշված
ապրանքների մանրաﬔծածախ առևտր.
դաս 36. ապահովագրթյն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրթյան վիճակագիրների
ծառայթյններ. անշարժ գյքի վարձակալթյն. ﬕջնորդային գործնեթյն. վարկային գործակալթյնների ծառայթյններ.
անշարժ գյքի գործակալթյնների ծառայթյններ. ﬕջնորդթյն անշարժ գյքի հետ
կապված գործառնթյններմ. պարտքերի
բռնագանձման գործակալթյնների ծառայթյններ. ապահովագրման ﬕջնորդթյն.
մաքսային ﬕջնորդների (բրոքերների) ֆինանսական ծառայթյններ. ապահովագրթյն.
բանկային ծառայթյններ. անշարժ գյքի գնահատմ. բարեգործական ﬕջոցների
հավաքագրմ. փոխադարձ հիﬓադրաﬓերի
հիﬓադրմ. կապիտալ ներդրﬓեր. երաշխավորթյն. դրաﬕ փոխանակմ. ճամփորդական վճարագրերի թողարկմ. ֆինանսական
հաշվանցմ (քլիրինգ). պահպանմ անկիզելի
պահարաններմ. դրամահավաքների կազմակերպմ. փոխառթյնների տրամադրմ
(ֆինանսավորմ). հարկային փորձաքննթյն. ֆինանսական գնահատﬓեր (ապահովագրթյն, բանկային գործառնթյններ,
անշարժ գյք). ֆակտորինգ. խնամակալական ծառայթյններ. ֆինանսավորմ.
ֆինանսական կառավարմ. փոխատվթյան
տրամադրմ գրավի դիմաց. անշարժ գյքի
կառավարմ. բնակելի ֆոնդի կառավարմ.
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ապահովագրթյն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալթյն. ֆերմաների և գյղատնտեսական ձեռնարկթյնների վարձակալթյն.
առող ջթյան
ապահովագրթյն.
ապահովագրթյն դժբախտ պատահարներից
ծովմ. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալթյն. բորսայական
ﬕջնորդթյն. կյանքի ապահովագրթյն.
բնակարանային բյրոների ծառայթյններ
(անշարժ գյք). ֆինանսական վերլծթյն.
հնարժեք իրերի գնահատմ. արվեստի ստեղծագործթյնների գնահատմ. վճարագրերի իսկթյան ստգմ. խորհրդատվթյն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվթյն
ապահովագրթյան հարցերով. սպասարկմ
վարկային քարտերով. սպասարկմ դեբետ
քարտերով. դրամական ﬕջոցների փոխանցմ
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվթյան տրամադրմ. ապահովագրթյան հարցերով տեղեկատվթյան տրամադրմ. թանկարժեք իրերի
գնահատմ. դրամագիտական իրերի գնահատմ. վարձակալական վճարների գանձմ.
դրոշմանիշների գնահատմ. արժեթղթերի
թողարկմ. արժեքավոր իրերի պահպանթյն. բորսայական գնանշﬓեր. վարկային
քարտերի թողարկմ. գրասենյակների վարձակալթյն (անշարժ գյք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայթյններ. ֆինանսական
հովանավորթյն. բանկային գործառնթյնների առցանց իրականացմ. առևտրաարդյնաբերական գործնեթյան լծարք
(ֆինանսական ծառայթյններ). վերանորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատմ.
ածխածնային վարկեր իրականացնել ﬕջնորդթյն. անտառի ֆինանսական գնահատմ.
բրդի ֆինանսական գնահատմ. վարկավորմ
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրական) ֆոնդերի ծառայթյններ. ﬕջնորդային
ծառայթյններ. խորհրդատվթյն պարտքի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպմ.
ֆինանսական տեղեկատվթյան տրամադրմ
վեբ-կայքերի ﬕջոցով. փոխհատցման վճարների ֆինանսական կառավարմ այլ անձանց
համար. հիﬓադրաﬓերի տեղաբաշխմ. ﬕջնորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակմբային քարտեր
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օգտագործել ﬕջոցով զեղչերի տրամադրմ
երրորդ անձանց. պայմանական ազատվածների համար երաշխավորման ծառայթյններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխատանքի համար գրասենյակների վարձյթ.
ֆինանսական գնահատմ մրցյթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյնաբերթյան ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի ֆինանսական գնահատﬓեր.
ֆինանսական հետազոտթյններ. անշարժ
գյքի հետ կապված գործառնթյններ. վիրտալ արժյթների էլեկտրոնային փոխանցմ.
մտավոր սեփականթյան ակտիﬖերի ֆինանսական գնահատմ. նախահաշվի կազմմ
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրադֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակներով վճարման ծառայթյններ. վիրտալ
արժյթների ֆինանսական փոխանակﬓեր.
դաս 37. կահյքի խնամք. լսանկարչական ապարատների վերանորոգմ. էլեկտրասարքերի տեղադրմ և վերանորոգմ.
վերելակների տեղադրմ և վերանորոգմ.
ասֆալտապատմ. ավտոﬔքենաների վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. ինքնաթիռների վերանորոգմ և տեխնիկական
սպասարկմ. շենքերի ներսի մաքրմ. լվացքատների ծառայթյններ. գոլորշ կաթսաների մաքրմ և վերանորոգմ. այրիչների
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ.
բլդոզերների
վարձյթ.
գրասենյակային
սարքավորﬓերի և տեխնիկայի տեղադրմ,
վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. հրդեհային ազդասարքերի տեղադրմ և
վերանորոգմ. հակաառևանգման համակարգերի տեղադրմ և վերանորոգմ. կահյքի
պաստառների վերանորոգմ. սենյակ-սեյֆերի
տեխնիկական սպասարկմ և վերանորոգմ.
շինարարական տեխնիկայի վարձյթ. նավաշինթյն. հագստի վերականգնմ. ջեռցման
սարքավորﬓերի տեղադրմ և վերանորոգմ. կոշիկի վերանորոգմ. ծխնելյզների
մաքրմ. անկիզելի պահարանների վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. օդորակման կայանքների տեղադրմ և վերանորոգմ.
շինարարթյն. ստորջրյա շինարարթյն.
շինարարական աշխատանքների (ստգիչ-կառավարիչ) վերահսկողթյն. հագստի վերանորոգմ. կաշվե իրերի մաքրմ, վերանորոգմ
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և խնամք. խոհանոցային սարքավորﬓերի
տեղադրմ. շենքերի քանդմ. հակակոռոզիական մշակմ. ախտահանմ. ցցանակների ներկմ և նորացմ. պահեստների
կառցմ և վերանորոգմ. շինարարական
կառցվածքների հերﬔտիկացմ. էքսկավատորների վարձյթ. պատհանների լվացմ.
կինոպրոյեկտորների վերանորոգմ և տեխնիկական սպասարկմ. վառարանների տեղադրմ և վերանորոգմ. մորթե իրերի մաքրմ,
վերանորոգմ և խնամք. տրանսպորտային
ﬕջոցների յղմ. հագստի մաքրմ. ժամացյցների վերանորոգմ և խնամք. արդյնաբերական ձեռնարկթյնների կառցմ.
ոռոգման սարքավորﬓերի տեղադրմ և
վերանորոգմ. կառյցների ﬔկսացմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների լվացմ. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. ﬔքենայական սարքավորﬓերի տեղադրմ, վերանորոգմ և
տեխնիկական սպասարկմ. քարաշինարարական աշխատանքներ. կահյքի վերականգնմ. ծովապատնեշների կառցմ. հագստի
արդկմ
գոլորշիով.
խողովակաշարերի,
նավթամղների կառցմ և տեխնիկական
սպասարկմ. պատերի պաստառապատմ.
անձրևի հովանոցների վերանորոգմ. արևի
հովանոցների վերանորոգմ. կահյքի պաստառապատմ. ներքին և արտաքին ներկարարական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով մշակմ. ծեփագործական աշխատանքներ. ջրմղ և գազա-փականագործական
տեխնիկական աշխատանքներ. տրանսպորտային ﬕջոցների փայլեցմ. պոմպերի վերանորոգմ. նավահանգիստների կառցմ.
կրծողների ոչնչացմ. դողերի պահպանաշերտերի վերականգնմ. սառնարանային սարքավորﬓերի տեղադրմ և վերանորոգմ.
սպիտակեղենի արդկմ. կրկնական անագապատմ` կլայեկմ. գամմ. տրանսպորտային ﬕջոցների հակակոռոզիական մշակմ.
տրանսպորտային ﬕջոցների տեխնիկական
սպասարկման կայաններ (վառելիքով լցավորմ և սպասարկմ). հեռախոսների տեղադրմ և վերանորոգմ. տրանսպորտային
ﬕջոցների տեխնիկական սպասարկմ. լաքապատմ. տրանսպորտային ﬕջոցների մաքրմ. ﬖասված տրանսպորտային ﬕջոցների
վերանորոգմ. մաքրող ﬔքենաների վար-

242
242

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

ձյթ. ﬖասատների ոչնչացմ, բացառթյամբ գյղատնտեսական, ակվակլտրայի,
այգեգործական և անտառային տնտեսթյան.
շինարարական
փայտամածների
մոնտաժմ. աղյսի շարմ. ձևավոր սպիտակեղենի
մաքրմ. չոր մաքրմ. շինարարթյան հարցերով տեղեկատվթյան տրամադրմ. վերանորոգմանը վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ. դանակների սրմ. լեռնահանքային օգտակար հանածոների արդյնահանմ. հանքերի շահագործմ. ճանապարհների
սալարկմ. զմռնիտե թղթով մշակմ. ստորջրյա վերանորոգման աշխատանքներ. շենքերի մաքրմ (արտաքին մակերևյթների).
դողածածկանների
ռետինացմ
(վլկանացմ)
(վերանորոգմ).
հորատանցքերի
հորատմ. տոնավաճառային կրպակների և
տաղավարների կառցմ. համակարգիչների
տեղադրմ, սպասարկմ և վերանորոգմ.
էլեկտրական սարքավորﬓերի աշխատանքմ խանգարﬓերի վերացմ. ամբող ջովին
կամ մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգմ. ամբող ջովին կամ մասնակի մաշված ﬔքենաների վերականգնմ. վերամբարձ
կռնկների վարձյթ (շինարարական սարքավորմ). փողոցները մաքրող ﬔքենաների
վարձյթ. տանիքածածկային աշխատանքներ.
արհեստական ձյան ծածկյթ ստեղծել ծառայթյններ. փողոցների մաքրմ. անվտանգթյան կողպեքների վերանորոգմ. արվեստի
ստեղծագործթյնների
վերականգնմ.
երաժշտական գործիքների վերականգնմ.
դռների և պատհանների տեղադրմ. լողավազանների խնամք. տոներային քարթրիջների
լիցքավորման ծառայթյններ. խորհրդատվթյն շինարարթյան հարցերով. ատաղձագործական աշխատանքներ. նավթի և գազի
խորը հորատանցքերի հորատմ. ցամաքրդային պոմպերի վարձյթ. լվացքի ﬔքենաների վարձյթ. էլեկտրահաղորդման գծերի
վերանորոգմ. տրանսպորտային ﬕջոցների
կտակիչների լիցքավորմ. անիﬖերի հավասարակշռման ծառայթյններ. երաժշտական
գործիքների լարմ. մալխների անցկացմ,
տեղադրմ. բժշկական գործիքների ախտահանմ. հանքաշերտերի ջրաճեղքման ծառայթյններ. ﬖաստների դեմ պայքարի
ծառայթյններ, բացառթյամբ գյղատն-
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տեսական, ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան. ամանեղեն
լվանալ ﬔքենաների վարձյթ. ամանեղեն
չորացնել ﬔքենաների վարձյթ. շինհրապարակներմ հաղորդակցղիների տեղակայմ.
էլեկտրիկների ծառայթյններ. ջրհեղեղից
պաշտպանվել սարքավորﬓերի տեղադրմ
և վերանորոգմ. ձնահեռացմ. թանաքային
քարթրիջների լիցքավորման ծառայթյններ.
էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների լիցքավորմ. տնավարթյան ծառայթյններ
(մաքրման ծառայթյններ). բջջային հեռախոսների կտակիչների լիցքավորման ծառայթյններ.
դաս 38. ռադիոհեռարձակմ. հաղորդագրթյնների փոխանցմ. հեռստահեռարձակմ. հեռագրերի հաղորդմ. հեռագրակապ
տրամադրել ծառայթյններ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամադրել ծառայթյններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայթյններ.
լրատվական գործակալթյնների ծառայթյններ. մալխային հեռստահեռարձակմ.
ռադիոհեռախոսակապ. համակարգչային տերﬕնալներով իրագործվող կապ. համակարգչի
ﬕջոցով հաղորդագրթյնների և պատկերների փոխանց. էլեկտրոնային նամակների
հաղորդմ. ֆաքսիﬕլային կապ. հեռահաղորդակցթյան ոլորտմ տեղեկատվթյան
տրամադրմ.
փեյջինգային
ծառայթյն
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ ﬕջոցների օգտագործմամբ). հաղորդագրթյնների փոխանցման ապարատրայի
վարձյթ. օպտիկաթելքային կապ. ֆաքսիﬕլային ապարատների վարձյթ. մոդեﬓերի
վարձյթ. հեռահաղորդակցական կապի սարքավորման վարձյթ. հեռախոսային ապարատների վարձյթ. արբանյակային կապ.
հաղորդագրթյնների էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայթյններ). ինտերնետին հեռահաղորդակցական
ﬕացման ապահովմ. հեռահաղորդակցական ﬕացﬓերի և երթղավորման ծառայթյններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ
մտքի ապահովմ. համացանցի հասանելիթյան ժամանակի վարձյթ. հեռստախանթների ծառայթյններ տրամադրող
հեռահաղորդակցական կապղիների ապա-
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հովմ. ինտերնետմ բանավեճային համաժողոﬖերի
հասանելիթյան
ապահովմ.
տվյալների հիﬓապաշար մտքի ապահովմ.
ձայնային փոստի ծառայթյններ. շնորհավորական բացիկների առցանց փոխանցմ. թվային ֆայլերի հաղորդմ. անլար հեռարձակմ.
տեսակոնֆերանսների համար կապի ծառայթյնների տրամադրմ. առցանց համաժողովների ապահովմ, տրամադրմ. տվյալների
հոսքի փոխանցմ. ռադիոկապ. տեսահաղորդմ ըստ պահանջի. փոդքասթի հաղորդմ.
սմարթֆոնների վարձյթ.
դաս 39. ճանապարհորդների ղեկցմ.
ջրամատակարարմ.
ավիափոխադրﬓեր.
սանիտարական փոխադրﬓեր. տրանսպորտային ﬕջոցների քարշակմ ﬖասվածքի
դեպքմ. ավտոﬔքենաների վարձյթ. ավտոմոբիլային փոխադրﬓեր. ավտոբսային
փոխադրﬓեր. զբոսանավերի ծառայթյններ. ջրային տրանսպորտի վարձյթ. սառցահատային ծառայթյն. փոխադրﬓեր
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. նավերը
փրկել ծառայթյններ. փոխադրմ լիխտերներով. փոխադրﬓեր սայլային տրանսպորտով. երկաթղային փոխադրﬓեր. ձիերի
վարձյթ. փաթեթավորված բեռների առաքմ.
բեռների տեղափոխմ. ապրանքների կշռաբաշխմ. ծովային բեռնափոխադրﬓերի
ﬕջնորդթյն. կրիզների կազմակերպմ.
տրանսպորտային ծառայթյններ տեսարժան վայրերի դիտման համար. բեռնաթափման աշխատանքներ. ապրանքների առաքմ.
ապրանքների պահպանթյն. ջրաբաշխմ.
էլեկտրաէներգիայի բաշխմ. ջրանցքների
ջրարգելակների կառավարմ. ավտոմոբիլների
կայանատեղերի ծառայթյններ. ապրանքների
պահպանթյն
պահեստներմ.
պահեստների վարձյթ. փոխադրմ լաստանավերով. փոխադրﬓեր գետային տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների փոխադրմ
նավերով). նավավարձակալմ. ավտոտնակների վարձյթ. փոխադրմ խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի համար կայանատեղի
վարձյթ. սառնոցների վարձյթ. տրանսպորտային ﬕջոցների վարձյթ. երկաթղային գնացքակազﬕ (վագոնների) վարձյթ.
վագոնների վարձյթ. կահյքի փոխադրմ.
տրանսպորտային ծառայթյններ. փոխադ-
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րﬓեր ջրային տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջագայթյնների համար
փոխադրﬓերի կազմակերպմ. ղևորային
փոխադրﬓեր. նավատարի ծառայթյններ. քարշակմ. խորտակված նավերի վերհանմ. ճանապարհորդթյնների տոմսերի
ամրագրմ. նեցվածքի փրկթյան ծառայթյններ. տաքսի ծառայթյն. տրամվայով
փոխադրﬓեր. բեռների առաքմ. ծովային
փոխադրﬓեր. զրահապատ տրանսպորտով
փոխադրﬓեր. ճանապարհորդների փոխադրմ. թափոնների փոխադրմ և պահմ.
փոխադրմ
տեղից-տեղ
տեղափոխվելիս.
նավակների պահպանթյն. ﬕջնորդթյն
նավավարձակալման դեպքմ. ﬕջնորդթյն փոխադրﬓերի դեպքմ. վարորդների
ծառայթյններ. սրհանդակային ծառայթյններ (նամակների կամ ապրանքների
առաքմ). ապրանքների պահեստավորման
վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադմ.
փոխադրﬓերի հարցերով տեղեկատվթյան
տրամադրմ. ջրասզակի զանգերի վարձյթ.
ջրասզակի
սզազգեստների
վարձյթ.
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի
վարձյթ.
տրանսպորտային
ﬕջոցների
համար փակ կայանատեղերի վարձյթ.
փրկարարական գործողթյններ (տրանսպորտ). տրանսպորտային ﬕջոցների ամրագրմ. ճանապարհորդթյնների ամրագրմ.
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ.
ապրանքների փաթեթավորմ. փոստային
առաքմ. թերթերի առաքմ. փոստով պատվիրված ապրանքների առաքմ. էներգիայի
բաշխմ. մրցարշավի ավտոմոբիլների վարձյթ. անվասայլակների վարձյթ. նավահանգստային բեռնորդների աշխատանքներ.
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանմ էլեկտրոնային սարքերի վրա. հրթիռների
արձակմ երրորդ անձանց համար. ծաղիկների
առաքմ. նամակագրթյան նախավճարմ.
երթևեկթյան վերաբերյալ տեղեկատվթյան
տրամադրմ. սառցախցիկների վարձյթ.
շշալցման ծառայթյններ. տրանսպորտի
լոգիստիկա. թռչող սարքերի վարձյթ. փոխադրմ բեռնանավերով. ավտոբսների վարձյթ.
թռչող սարքերի շարժիչների վարձյթ. թանկարժեք իրերի փոխադրմ հսկողթյան ներքո. նավագնացական համակարգերի վարձյթ.
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ճանապարհորդթյան երթղ վերաբերյալ
տեղեկատվթյան տրամադրմ. նվերների
փաթեթավորմ. տրակտորների վարձյթ.
երկրորդային հմքի հավաքմ (տրանսպորտ). գին էլեկտրական պահարանների
վարձյթ. բանկոմատների համալրմ կանխիկ դրամով. քարշերինգի ծառայթյններ.
առևտրի ավտոմատների համալրմ. ղեբեռի
պահեստավորման ծառայթյններ. երրորդ
անձանց համար ղևորափոխադրﬓերի
կազմակերպմ առցանց հավելվածների ﬕջոցով. քաղաքացիական դրոնների ղեկավարման ծառայթյններ. ճանապարհորդական
վիզաների և ճանապարհորդական փաստաթղթերի կազմմ արտասահման ﬔկնող անձանց
համար. մասնավոր ավտոﬔքենայի համատեղ
օգտագործման ծառայթյններ.
դաս 40. հղկանյթային մշակմ. կինոժապավենների
մշակմ.
օդի
մաքրմ.
մագնիսացմ.
մանածագործական
իրերի
վերջնամշակմ. թղթի վերջնամշակմ. արծաթապատմ. գործվածքների սպիտակեցմ.
փայտանյթի մշակմ. գործվածքների եզրերի
մշակմ. զոդմ. հագստի կարմ. կադﬕմապատմ. գործվածքների փայլարդմ. բրտագործական աշխատանքներ. կոշիկի ներկմ.
քրոմապատմ. ﬔտաղի դրվագմ այլ ﬔտաղներով. կաշվի ներկմ. մորթիների մշակմ.
գործվածքների ձևմ. նկարների տպագրմ.
լսանկարչական ժապավենների հայտածմ.
ոսկեզօծմ. ջրի մշակմ. գալվանապատմ.
անագապատմ. մորթիների ձևակերտմ ըստ
պատվերի. դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների մշակմ հակացեցային ﬕջոցներով.
ֆրեզմ. հյթի քամմ պտղներից. սննդամթերքի ապխտմ. գալվանացմ. փորագրմ. գործվածքների մշակմ ջրաﬔրժթյն
հաղորդել համար. գործվածքների մշակմ
հրակայնթյն հաղորդել համար. գործվածքների մշակմ չճմրթելիթյն հաղորդել
համար. բրդի մշակմ. մակաշերտմ (լաﬕնացմ). աղացմ. ﬔտաղների մշակմ. ﬔտաղների ﬗմ. ալյրի աղացմ. նիկելապատմ.
հինմ (ջլհակթյն). մորթ մշակմ.
ողորկմ հղկանյթերով. կազմարարական
աշխատանքներ. նյթերի ռանդմ. թամբագործական աշխատանքներ. դերձակների
ծառայթյններ. դաբաղմ. խրտվիլակների
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խծծմ. ներկման ծառայթյններ. մանածագործական իրերի ներկմ. գործվածքների,
մանածագործական իրերի մշակմ. մանածագործական իրերի մշակմ հակացեցային
ﬕջոցներով. գործվածքների ներկմ. թղթի
մշակմ. ապակեգործական աշխատանքներ.
ասեղնագործմ. կաշվի մշակմ. ապակիների
երանգավորմ մակերևթային ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպելիքների պահածոյացմ. անտառանյթի հատմ և մասնատմ.
աղբի և թափոնների կրկնական մշակմ. գործվածքների նստեցմ. մորթիների փայլեցմ.
մորթիների կոկմ. մորթիների ներկմ. օդի
հոտազերծմ. օդի թարմացմ. մոնտաժմանհավաքման աշխատանքներ ըստ պատվերի
երրորդ անձանց համար. գեղարվեստական
աշխատանքների շրջանակմ. գալվանական
ոսկեզօծմ. լազերային փորագրմ. նյթերի
մշակման վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ. օպտիկական ապակ հղկմ. լսանկարների տպագրմ. լսափորագրմ.
նավթի վերամշակմ. գործվածքի մգդակմ.
զտարկմ. անասնների սպանդ. մաքրամշակմ. թափոնների մշակմ(վերամշակմ).
հագստի
ձևափոխմ.
պղնձապատմ.
ռետինացմ (նյթերի մշակմ). ատաﬓատեխնիկների
ծառայթյններ.
էներգիա
արտադրել ծառայթյններ. գեներատորների վարձյթ. աղբի և թափոնների ոչնչացմ.
աղբի և թափոնների այրմ. գնաբաժանմ.
բանալիներ
պատրաստել
ծառայթյններ. ﬖասակար նյթերի ակտիվազերծմ.
վիմագրթյն. ﬔտաղների ձլմ. պոլիգրաֆիա. հյսել ﬔքենաների վարձյթ. օֆսեթ
տպագրթյն. լսանկարչական հորինվածքի
կազմմ. ﬔտաքսատպթյն. թափոնների և
վերամշակված նյթի տեսակավորմ (վերամշակմ). սննդամթերքի սառեցմ. օդորակիչների վարձյթ. ջեռցման լրացցիչ սարքերի
վարձյթ. մահդալմմ. սառնապահպանման
ծառայթյններ. ավազաշիթային մշակման
ծառայթյններ. շոգեկաթսաների վարձյթ.
թափոնների վերականգնմ. եռակցման աշխատանքներ. ավտոﬔքենաների ապակիների
երանգավորմ. երրորդ անձանց համար 3D
տպագրթյն ըստ պատվերի. գարեջրի եփմ
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրթյն ըստ պատվերի. սննդամթերքի և խﬕչք-
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ների պաստերիզացմ. գին արտադրթյն
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվթյն
գինեգործթյան ոլորտմ.
դաս 41. ակադեﬕաներ (սցմ). զվարճանքի
(ատրակցիոնների)
զբոսայգիների
ծառայթյններ. զվարճթյնների ծառայթյններ. կենդանիների վարժեցմ. կինեմատոգրաֆիական սարքավորﬓերի վարձյթ.
հաﬔրգավարների ծառայթյններ. կինոստդիաների ծառայթյններ. կրկեսային
կատարﬓերի ներկայացմ. մրցյթների
կազմակերպմ (սﬓական կամ զվարճալի). հեռակա սցմ. ֆիզիկական դաստիարակթյն. դեկորացիաների վարձյթ
շո- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրմ. զվարճալի ռադիոհաղորդﬓեր. տեքստային նյթերի հրապարակմ,
բացառթյամբ գովազդային նյթերի. կրթադաստիարակչական ծառայթյններ. ձայնագրթյնների վարձակալթյն. կինոֆիլﬔրի
վարձյթ. ֆիլﬔրի արտադրթյն, բացառթյամբ գովազդային ֆիլﬔրի. մարﬓամարզթյան սցմ. գրքերը դրս տալ
հնարավորթյամբ գրադարանների ծառայթյններ. գրքերի հրատարակմ. ռադիո և
հեռստատեսային ընդնիչների վարձյթ.
ռադիո և հեռստատեսային ծրագրերի մոնտաժմ. վարյետեների ներկայացﬓեր. երաժշտասրահների ներկայացﬓեր. նվագախմբերի
ծառայթյններ. թատերական ներկայացմներ. շոների արտադրթյն. հեռստատեսային զվարճալի հաղորդﬓեր. թատերական
դեկորացիաների վարձյթ. կենդանաբանական այգիների ծառայթյններ. սպորտային
սարքերի տրամադրմ. նկարիչներին մոդելներ
տրամադրող գործակալթյնների ծառայթյններ. շարժական գրադարանների ծառայթյններ. խաղատների ծառայթյններ
(խաղեր). ակմբների ծառայթյններ (զվարճթյն կամ կրթթյն). կոլոքվիﬓերի կազմակերպմ և անցկացմ. կոնֆերանսների
կազմակերպմ և անցկացմ. վեհաժողոﬖերի
(կոնգրեսների) կազմակերպմ և անցկացմ.
դիսկոտեկների ծառայթյններ. կրթթյան
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան տրամադրմ. քննթյնների անցկացմ. զվարճթյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվթյան
տրամադրմ. ցցահանդեսների կազմակեր-
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պմ մշակթային կամ կրթթյան նպատակներով. մոլեխաղերի ոլորտմ ծառայթյններ.
գոլֆի դաշտերի տրամադրմ. առող ջթյան
ակմբների ծառայթյններ (առող ջարար
և ֆիթնես մարզﬓեր). հանգստի ճամբարների ծառայթյններ (զվարճթյններ).
թատերականացված ներկայացﬓեր. կինոթատրոնների ծառայթյնների տրամադրմ. նախադպրոցական հաստատթյններ
(կրթթյն). սպորտային մրցﬓերի կազմակերպմ. ժամանցային հանդիպﬓերի ծրագրերի կազմմ. գործնական հմտթյնների
սցմ (ցցադրթյն). թանգարանների
ծառայթյններ (շնորհանդեսներ, ցցահանդեսներ). ձայնագրթյնների ստդիաների ծառայթյններ. հանգստի վերաբերյալ
տեղեկատվթյան տրամադրմ. ստորջրյա
սզման հանդերձանքի վարձյթ. սպորտային սաքավորﬓերի վարձյթ, բացառթյամբ
տրանսպորտային ﬕջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորﬓերի վարձյթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձյթ. տեսաֆիլﬔրի վարձյթ.
սեﬕնարների կազմակերպմ և անցկացմ.
սպորտային ճամբարների ծառայթյններ.
գիտաժողոﬖերի (սիմպոզիﬓերի) կազմակերպմ և անցկացմ. սպորտային ﬕջոցառﬓերի
ժամկետների
պլանավորմ.
կրթթյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց
դասերի կազմակերպմ և անցկացմ (սցմ). գեղեցկթյան մրցյթների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի տոմսերի ամրագրմ.
կրկնօրինակմ. կրոնական կրթթյն. վիճակախաղերի
կազմակերպմ.
պարահանդեսների կազմակերպմ. ներկայացﬓերի
կազմակերպմ (իմպրեսարիոների ծառայթյններ). խաղադահլիճների ծառայթյնների
տրամադրմ. ձայնային սարքավորﬓերի
վարձակալթյն.
լսավորման
սարքերի
վարձյթ թատրոնների կամ հեռստաստդիաների համար. թենիսի կորտերի վարձյթ.
տեսախցիկների վարձյթ. սցենարներ գրել
ծառայթյններ, բացառթյամբ գովազդայինի. տեսագրթյնների մոնտաժմ. գրքերի
և պարբերականների առցանց հրապարակմ.
հրապարակﬓեր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնթյամբ.
համակարգչաենթագրերի
կատարմ.
յին ցանցերի կողﬕց առցանց տրամադրվող

246
246

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
07.07.2021

խաղային ծառայթյններ. կարաոկե ծառայթյններ. երաժշտթյան ստեղծագործմ.
գիշերային ակմբ-սրճարանների ծառայթյններ (զվարճթյններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակﬓերի
տրամադրմ. լսանկարչական ռեպորտաժներ. լսանկարչթյն. մասնագիտական
կողﬓորոշմ (խորհրդներ կրթթյան կամ
սցման հարցերով). նորթյնների ծառայթյններ. թարգմանիչների ծառայթյններ.
թարգմանթյն ժեստերի լեզվից. տեսագրմ. ﬕկրոֆիլﬔրի ստեղծմ. տոմսերի բաշխման ծառայթյններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրմ. հաﬔրգների կազմակերպմ և անցկացմ. գեղագիրների ծառայթյններ. հրապարակﬓերի մանրակերտմ,
բացառթյամբ գովազդայինների. նորաձևթյան ցցադրթյան կազմակերպմ ժամանցի
նպատակով. մարզիչների, դասսյցների
ծառայթյններ (սցմ). սպորտային հրապարակների վարձյթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայթյններ. բանավոր թարգմանթյններ.
անհատական մարզիչների ծառայթյններ.
ֆիթնես դասերի անցկացմ. մասնագիտական
վերապատրաստմ. երաժշտական արտադրանքի թողարկմ. խաղալիքների վարձյթ.
խաղասարքերի վարձյթ. դպրոցների կողﬕց
մատցվող կրթական ծառայթյններ. ոչ
բեռնելի երաժշտթյան առցանց տրամադրմ.
ոչ բեռնելի տեսանյթերի առցանց տրամադրմ. կրկնսյցի ծառայթյններ. կրթական ոչ վիրտալ ֆորﬓերի կազմակերպմ
և անցկացմ. երգահանների ծառայթյններ. հեռստատեսային և կինոսցենարների
գրմ. զբոսավարի (գիդի) ծառայթյններ.
սիմլյատորի ﬕջոցով մատցվող սցմ.
չբեռնվող ֆիլﬔրի տրամադրմ «տեսանյթ
ըստ պահանջի» ծառայթյան ﬕջոցով. չբեռնվող հեռստատեսային ծրագրերի տրամադրմ «տեսանյթ ըստ պահանջի» ծառայթյան
ﬕջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
սցմ ). այկիդոյի սցմ. արվեստի
ստեղծագործթյնների վարձյթ. սենյակային ակվարիﬓերի վարձյթ. լեռնային
զբոսաշրջթյան իրականացմ զբոսավարի
ղեկցթյամբ. զգեստավորված դիմակահանդեսների կազմակերպմ զվարճթյնների
համար. գեղարվեստի պատկերասրահների
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կողﬕց ներկայացվող մշակթային, կրթական կամ ժամանցային ծառայթյններ. կինովարձյթ. նո-հա փոխանցմ (սցմ).
հատկ պահանջներով օգնականների կողﬕց
տրամադրվող կրթական ծառայթյններ. ձյդոյի սցմ. դրոնների օդանավավարման
որակավորման քննթյնների անցկացման
ծառայթյններ. հնչյնային օպերատորների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
տեսանյթերի խմբագրման ծառայթյններ
ﬕջոցառﬓերի համար. լսատեխնիկների
ծառայթյններ ﬕջոցառﬓերի համար.
կինոֆիլﬔրի ստեղծմ, բացառթյամբ գովազդայինների. օգտագործողների կարծիքների
տրամադրմ զվարճանքի կամ մշակթային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշների տրամադրմ զվարճթյնների կամ
մշակթային նպատակներով. սցման նմանակիչների վարձյթ. ֆիզիկական պատրաստվածթյան գնահատման ծառայթյններ
սցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարել ծառայթյններ.
դաս 42. քիﬕական անալիզ. նավթային
հանքավայրերի հետազոտթյններ շահագործման նպատակով. ճարտարապետական
ծառայթյններ. հետազոտթյններ մանրէաբանթյան բնագավառմ. ծառայթյններ
քիﬕայի բնագավառմ. հետազոտթյններ
քիﬕայի բնագավառմ. խորհրդատվթյն
ճարտարապետթյան հարցերով. հատակագծերի մշակմ շինարարթյան բնագավառմ.
տեխնոլոգիական հետազոտթյններ. նավթահորերի հսկողթյն. հետազոտթյններ
կոսﬔտոլոգիայի բնագավառմ. ինտերիերի
ձևավորմ. արդյնաբերական դիզայն. դիզայներների ծառայթյններ փաթեթավորման
բնագավառմ.
նյթերի
փորձարկﬓեր.
տեխնիկական նախագծերի սﬓասիրմ.
երկրաբանական հետազննթյն. նավթի հանքավայրերի հետազննթյն. ճարտարագիտթյն. օդերևթաբանական տեղեկատվթյն.
հողաչափմ. համակարգիչների վարձյթ.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմմ. նավթի հանքավայրերի հետախզմ.
հետազոտթյններ ֆիզիկայի բնագավառմ.
հետազոտթյններ ﬔխանիկայի բնագավառմ. մանածագործական արտադրանքի փորձարկﬓեր. երկրաբանական հետախզմ.
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հետազոտթյններ երկրաբանթյան բնագավառմ. արվեստի ստեղծագործթյնների
իսկթյան որոշմ. չափաբերմ (չափﬓեր).
ծրագրային ապահովման մշակմ. ծրագրային ապահովման արդիականացմ. խորհրդատվթյն համակարգչային տեխնիկայի
մշակման և զարգացման ոլորտմ. հագստի
մոդելավորմ.
գեղարվեստական
դիզայն.
որակի հսկողթյն. ծրագրային ապահովման
վարձյթ. նոր արտադրատեսակների հետազոտթյն և մշակմ երրորդ անձանց համար.
գեղարվեստական ձևավորմ (արդյնաբերական դիզայն). ստորջրյա հետազոտթյններ.
համակարգչային տվյալների վերականգնմ.
ծրագրային ապահովման սպասարկմ. համակարգչային համակարգերի վերլծթյն.
հետազոտթյններ կենսաբանթյան բնագավառմ. քաղաքների հատակագծերի կազմմ. ճարտարագիտական փորձաքննթյն.
համակարգչային համակարգերի նախագծմ.
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական
վերահսկողթյն. համակարգչային ծրագրերի
բազմացմ. տվյալների կամ փաստաթղթերի
փոխադրմ ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծմ և տեխնիկական սպասարկմ երրորդ անձանց համար.
համակարգչային կայքերի տեղադրմ (վեբկայքերի).
համակարգչային
ծրագրային
ապահովման տեղակայմ. ամպերի ցրմ.
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի
կերպափոխմ, բացառթյամբ ֆիզիկական
կերպափոխման. խորհրդատվթյն ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների
վարձյթ. տեղեկատվական համակարգերի
պաշտպանթյն վիրսներից. խորհրդներ
էներգիայի խնայողթյան հարցերով. հետազոտթյններ շրջակա ﬕջավայրի պաշտպանթյան բնագավառմ. ինտերնետի համար
որոնման ﬕջոցների տրամադրմ. փաստաթղթերի թվայնացմ (տեսածրմ). ձեռագրի վերլծթյն (ձեռագրաբանթյն). ջերմոցային
գազերի արտանետﬓերի կրճատման հետ
կապված գիտական տեղեկատվթյան և խորհրդատվթյան տրամադրմ. անտառի որակի
գնահատմ. բրդի որակի գնահատմ. հեռակա հասանելիթյան համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի անալիզ. գիտական
լաբորատորիաների ծառայթյններ. ադիտ
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էներգետիկայի ոլորտմ. վեբ-կայքերի դիզայնի
ոլորտմ
խորհրդատվթյն.
ծրագրային
ապահովմ որպես (SaaS) ծառայթյն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտմ
խորհրդատվթյն. գիտական հետազոտթյններ.սերվերների հոսթինգ. կլինիկական
փորձարկﬓեր. տվյալների պահեստային
հեռապատճենման ծառայթյններ. տվյալների էլեկտրոնային պահպանմ. համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման
վերաբերյալ տեղեկատվթյան տրամադրմ
վեբ-կայքերի ﬕջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ կազﬔլ ծառայթյններ. «ամպային»
հաշվարկման ծառայթյններ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայթյններ,
որոնք տրամադրվմ են արտաքին ռեսրսների (աթսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական
հարցերով
խորհրդատվթյն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտմ
խորհրդատվթյններ.
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտմ խորհրդատվական ծառայթյններ. եղանակի տեսթյան
ծառայթյններ. համակարգչային անվտանգթյան ոլորտմ խորհրդատվթյն. տեխնիկական փաստաթղթերի կազմմ. ինտերիերի
դիզայն. բջջային հեռախոսների ապակողպմ.
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ
անսարքթյնները բացահայտել համար.
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծմ և մշակմ երրորդ անձանց համար
(ծառայթյններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտմ).
խորհրդատվթյն
համացանցային անվտանգթյան հարցերով.
խորհրդատվթյն տվյալների անվտանգթյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայթյններ. համակարգչային համակարգերի հսկողթյն չարտոնված մտքերը կամ
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերել համար.
անձնական տվյալների էլեկտրոնային հսկողթյն համացանցի ﬕջոցով տեղեկատվթյան
գողթյնը հայտնաբերել համար. վարկային
քարտերով գործարքների էլեկտրոնային հսկողթյն համացանցի ﬕջոցով խարդախթյնները հայտնաբերել համար. ծրագրային
ապահովման մշակմ ծրագրային ապահովման հրատարակման շրջանակներմ. հարթակ
որպես ծառայթյն (PaaS). համակարգչային
հարթակների կատարելագործմ. այցեքար-
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տերի ձևավորմ. գիտական և տեխնոլոգիական
հետազոտթյններ բնական աղետների ոլորտմ. նավթի, գազի և հանքարդյնաբերթյան
ոլորտներմ հետախզական ծառայթյններ. գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտթյն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտմ. հետազոտթյններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտմ. հետազոտթյններ հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների
ոլորտմ. հետազոտթյններ եռակցման
ոլորտմ. բժշկական հետազոտթյններ.
գովազդային նյթերի գրաֆիկական ձևավորմ. հաշվիչների վարձյթ էլեկտրաէներգիայի
սպառման հաշվառման համար. էլեկտրոնային
առևտրի գործարքների ժամանակ օգտագործողի վավերացման ծառայթյններ. օգտագործողի
վավերացման
ծառայթյններ՝
օգտագործելով ﬔկանգամյա մտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային ապահովման հավելվածների համար.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյրանոցներմ, պանսիոններմ) զբաղվող գործակալթյններ. սննդամթերքի պատրաստմ
և առաքմ. ծերանոցների ծառայթյններ.
սրճարանների ծառայթյններ. նախաճաշարանների ծառայթյններ. ճամբարային
հարմարթյնների տրամադրմ. ճաշարանների ծառայթյններ հիﬓարկներմ կամ
սﬓական հաստատթյններմ. ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալմ. պանսիոնների ծառայթյններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայթյններ. հյրանոցների
ծառայթյններ.
մանկամսրների
ծառայթյններ. ռեստորանների ծառայթյններ. տեղերի ամրագրմ պանսիոններմ. տեղերի ամրագրմ հյրանոցներմ.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայթյններ. խորտկարանների ծառայթյններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի ծառայթյններ. հանգստի ճամբարների
ծառայթյններ (կացարանի տրամադրմ).
շարժական շինթյնների վարձյթ. տեղերի ամրագրմ ժամանակավոր բնակթյան
համար. մոթելների ծառայթյններ. կահյքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձյթ. սենյակների, դահլիճների վարձակալմ հավաքների համար. վրանների վարձյթ.
խոհանոցային սարքերի վարձյթ. խﬔլ ջրի
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բաշխիչ սարքերի վարձյթ. լսավորող սարքերի վարձյթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծմ. ժամանակավոր բնակեցման համար ընդնարանների ծառայթյններ (ժամանման և ﬔկնման կառավարմ).
վաշոկ ռեստորանների ծառայթյններ.
արիշտա դոնի և արիշտա սոբայի ռեստորանների ծառայթյններ. սննդի ձևավորմ.
տորթերի ձևավորմ. տեղեկթյն և խորհրդատվթյն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայթյններ. նարգիլեի բարերի ծառայթյններ.
դաս 44. կենդանիների բծմ. դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործթյն.
հասարակական բաղնիքների ծառայթյններ հիգիենայի նպատակներով. թրքական
բաղնիքների ծառայթյններ. գեղեցկթյան
սրահների ծառայթյններ. բժշկական կլինիկաների ծառայթյններ. մանալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). վարսավիրանոցների
ծառայթյններ. պսակների պատրաստմ
(ծաղկային արվեստ). ապաքինվողների համար
տների ծառայթյններ. հիվանդանոցների
ծառայթյններ. առող ջապահական ծառայթյններ. բանջարաբծթյն. այգեգործթյն. գյղատնտեսական սարքավորանքի
վարձյթ. ﬔրսմ. բժշկական օգնթյն.
ակնաբյժների ծառայթյններ. բծարանագետների ծառայթյններ. ֆիզիոթերապիա.
առող ջատների ծառայթյններ. անասնաբժական օգնթյն. ատաﬓաբժական
օգնթյն. ստոմատոլոգիա. բժքյրական
խնամքով տների ծառայթյններ. պարարտանյթերի և գյղատնտեսական այլ քիﬕկատների օդային և մակերևթային տարածմ.
կենդանիների խնամք. արյան բանկերի ծառայթյններ. ծաղկային հորինվածքների կազմմ. հոսպիսներ. սիզամարգերի խնամք.
մատնահարդարմ. մանկաբարձական օգնթյն. հիվանդների խնամք. խորհրդատվթյն դեղագործթյան հարցերով. պլաստիկ
վիրաբժթյն. ծառերի վիրաբժթյն.
գյղատնտեսական, ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան ﬖասատների ոչնչացմ. մոլախոտերի ոչնչացմ.
տնային կենդանիների խնամք. մազերի պատվաստմ. հոգեբանների ծառայթյններ.
սանիտարատեխնիկական
սարքավորանքի
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վարձյթ. բժմ հոﬔոպաթիկ բնահյթերով.
ծառայթյններ արոմաթերապիայի ոլորտմ.
արհեստական բեղﬓավորմ. թմրամոլթյամբ
հիվանդների
վերականգնողական
ծառայթյններ. փորձանոթմ բեղﬓավորման
ծառայթյններ. արտամարﬓային բեղﬓավորման ծառայթյններ. դաջմ. հեռաբժման
ծառայթյններ.
լանդշաֆտային
դիզայն.
շոգեբաղնիքների
ծառայթյններ. արևաբժարանների ծառայթյններ.
հանքաջրաբժական կենտրոնների ծառայթյններ.
գեղագետ
դիմահարդարների
ծառայթյններ.
դեղագործների
կողﬕց
դեղերի պատրաստմ դեղատոմսերով. թերապևտիկ ծառայթյններ. ջերմոցային գազերի
արտանետﬓերի ﬖասակար ազդեցթյան
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկմ.
ծառայթյններ ակվակլտրաների ոլորտմ. բժսարքավորﬓերի վարձյթ. դիսպանսերներ. բժկենտրոններ. ոչ ավանդական
բժշկթյան ոլորտմ ծառայթյններ. լոգոպեդիա. խորհրդներ առող ջթյան հարցերով. մազահեռացմ մոմով (էպիլյացիա).
օրթոդոնտական ծառայթյններ (օրթոդոնտիա). սահմանափակ հնարավորթյններով
անձանց համար բժշկական խորհրդատվթյն. պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգնմ. պալիատիվ խնամք. հանգստյան
տների ծառայթյններ. գյղատնտեսական,
ակվակլտրայի, այգեգործական և անտառային տնտեսթյան ﬖասատների դեմ պայքարի ծառայթյններ. մարդ հյսվածքների
բանկի ծառայթյններ. կենդանիների վարձյթ այգեգործական նպատակների համար.
ﬔղվափեթակների վարձյթ. կենդանիների
օգնթյամբ բժմ. բժշկական լաբորատորիաների կողﬕց տրամադրվող բժշկական վերլծթյան ծառայթյններ ախտորոշման
և բժման նպատակով. բժշկական զննմ.
խաղողագործթյան ոլորտմ ծառայթյններ. խորհրդատվթյն խաղողագործթյան
բնագավառմ. տներ այցելող բժքյրական
խնամքի ծառայթյններ. մազերը ոճավորել սարքերի վարձյթ. բյսերի աճեցմ. դիետիկ և սննդային խորհրդներ. վիրաբժական
ռոբոտների վարձյթ.
դաս 45. անձնական թիկնապահների
ծառայթյններ. ղեկցմ հասարակական
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վայրերմ (ընկերակցմ). խզարկական
գործակալթյնների ծառայթյններ. հանդիպﬓերի կամ ծանոթթյնների կազմակերպման ակմբների ծառայթյններ.
գիշերային պահակային գործակալթյնների ծառայթյններ. գաղտնափականքների բացմ. երեկոյան հագստի վարձյթ.
դիակիզմ. կորած մարդկանց որոնմ. թաղման ծառայթյններ. թաղման բյրոներ.
հագստի վարձյթ. պահակային ծառայթյններ. ամսնթյան գործակալթյնների
ծառայթյններ. խորհրդատվթյն ֆիզիկական անվտանգթյան հարցերով. հորոսկոպների կազմմ. հրշեջ ծառայթյն.
կրոնական հավաքների կազմակերպմ. երեխաների որդեգրման գործակալթյնների
ծառայթյններ. կոտրանքից պաշտպանող
անվտանգթյան համակարգերի հսկմ. երեխաների հրավիրովի դայակների ծառայթյններ. ղեբեռի ստգմ անվտանգթյան
նպատակով. տանտերերի բացակայթյան
ընթացքմ բնակարանմ բնակեցնել ծառայթյններ. ընտանի կենդանիների խնամք.
ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տեղեկատվթյան հավաքմ. գտնված իրերի վերադարձ.
ﬕջնորդթյն վեճերը լծել հարցմ. ձեռնարկթյնների անվտանգթյան վիճակի
ստգմ. հրդեհի ազդանշանիչների վարձյթ.
կրակմարիչների վարձյթ. արբիտրաժի ծառայթյններ. խորհրդատվթյն մտավոր սեփականթյան հարցերով. գործերի կառավարմ
հեղինակային իրավնքի բնագավառմ. մտավոր սեփականթյան լիցենզավորմ. հսկողթյն մտավոր սեփականթյան բնագավառմ
իրավաբանական անձանց համար. իրավաբանական հետազոտթյններ. դատարանմ
իրավնքների ներկայացմ. ծրագրային ապահովման լիցենզավորմ (իրավաբանական
ծառայթյններ). դոﬔն աննների գրանցմ
(իրավաբանական ծառայթյններ). վեճերի այլընտրանքային (արտադատարանային)
լծման ծառայթյններ. չհրկիզվող պահարանների վարձյթ. տոհմաբանական հետազոտթյններ. հարսանեկան ﬕջոցառﬓերի
պլանավորմ և կազմակերպմ. սոցիալական
ցանցերի առցանց ծառայթյններ. հատկ
իրադարձթյնների ժամանակ աղաﬖիների
արձակմ. զմռսման ծառայթյններ. իրա-
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վաբանական փաստաթղթերի նախապատրաստմ. գողացված ապրանքների տեղորոշման
ծառայթյններ. լիցենզիաների իրավաբանական կառավարմ. աստղագշակների խորհրդատվթյն. հոգևոր խորհրդատվթյն.
խաղաթղթերով գշակողների ծառայթյններ. ոճաբանի խորհրդատվթյն անձնական
զգեստների վերաբերյալ. անձնական նամակագրթյան խմբագրմ. թաղման արարողթյնների անցկացմ. երրորդ անձանց համար
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված իրավաբանական ծառայթյններ. կրոնական ծիսակարգերի անցկացմ. շներին
զբոսանքի տանել ծառայթյններ. համացանցմ դոﬔն աննների վարձյթ. կիմոնո
հագնել օժանդակթյն. իրավաբանական
խորհրդատվթյն մրցյթների հայտերին
արձագանքել վերաբերյալ. լիցենզավորմ
(իրավաբանական ծառայթյններ) ծրագրային ապահովման հրապարակման շրջանակներմ. իրավաբանական հսկողթյան
ծառայթյններ. քաղաքական ժողոﬖերի
կազմակերպմ. իրավաբանական խորհրդատվթյն արտոնագրային քարտեզագրման
ոլորտմ. փաստաբանական ծառայթյն-
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ներ. դռնապանների ծառայթյններ. հոգեբանական խորհրդատվթյն ծանր կորստի
դեպքերմ. փրկարարական ծառայթյններ.
իրավաբանական ծառայթյններ ներգաղթի
ոլորտմ. Տարո քարտերով գշակթյնների
ծառայթյններ երրորդ անձանց համար.
կանոնադրական
համապատասխանթյան
ադիտ. օրենսդրական համապատասխանթյան ադիտ:
____________________

(210) 20211471
(220) 07.07.2021
(730) ՀՀ Էկոնոﬕկայի նախարարթյն,
Երևան, Մ.Մկրտչյան 5, AM
(540)

(511) Տես 20211472 հայտի դասերը:
____________________
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Պետ:թյ:նների, տարածքների
և ﬕջկառավարական կազմակերպ:թյ:նների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Աﬕրայ:թյ:ններ
Աֆղանստան
Անտիգ:ա և
Բարբ:դա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփական:թյան աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպ:թյ:ն
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Ար:բա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բ:րկինա Ֆասո
Բ:լղարիա
Բահրեյն
Բ:ր:նդի
Բենին
Բերմ:դա
Բր:նեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահաﬓեր
Բ:թան
Բ:վեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյ:նաբերական
նմ:շների Բենիլյ:քսի
գերատեսչ:թյ:ն
Բելառ:ս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետ:թյ:ն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետ:թյ:ն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կ:կի Կղզիներ
Չիլի
Կաﬔր:ն
Չինաստան
Կոլ:մբիա
Կոստա Ռիկա
Կ:բա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետ:թյ:ն
Գերմանիա
Ջիբ:թի
Դանիա
Դոﬕնիկա
Դոﬕնիկյան
Հանրապետ:թյ:ն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպ:թյ:ն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շ:կայի
ներդաշնակման
գերատեսչ:թյ:ն
(ապրանքային նշաններ
և արդյ:նաբերական
նմ:շներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչ:թյ:ն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավոր:թյ:ն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետ:թյ:նների
համագործակց:թյան
խորհրդի արտոնագրային վարչ:թյ:ն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գ:եռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հ:նաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսա:
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդ:րաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հ:նգարիա
Մտավոր
սեփական:թյան
համաշխարհային
կազմակերպ:թյան
ﬕջազգային բյ:րո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետ:թյ:ն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպ:չիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետ:թյ:ն
Կորեայի
Հանրապետ:թյ:ն
Ք:վեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետ:թյ:ն
Լիբանան
Սենտ Լյ:սիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյ:քսեմբ:րգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետ:թյ:ն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյ:սիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիﬖեր
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նաﬕբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագ:ա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU
SV
SY

Նեպալ
Նա:ր:
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփական:թյան աֆրիկյան
կազմակերպ:թյ:ն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պեր:
Պապ:ա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտ:գալիա
Պալա:
Պարագվայ
Կատար
Եվրոﬕ:թյան բ:յսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռ:ﬕնիա
Ռ:սաստանի
Դաշն:թյ:ն
Ռ:անդա
Սա:դյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Ս:դան
Շվեդիա
Սինգապ:ր
Ս:րբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Ս:րինամ
Սաո Թոﬔ և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետ:թյ:ն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

07/1
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Սվազիլանդ
Տ:րկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թ:րքﬔնստան
Թ:նիս
Տոնգա
Թ:րքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տ:վալ:
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետ:թյ:ն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Աﬔրիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուր:գվայ
Ուզբեկստան
Ս:րբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենես:ելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վան:ատ:
Մտավոր սեփական:թյան համաշխարհային կազմակերպ:թյ:ն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եﬔն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

Նշված երկիրը գոյթյն չնի
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